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यहका य अर्थ नहोए कक उ कतो य 

घोयषणा 
उदाहरण कै बरे यूहन्ना! 

हमैं यीशु कै इ कर्न कै प्रकत कीन गे प्रकतहक्रया क य देखऐ कै बरे करा चही कक व परमशे्वर होए क्या 

दावा करत ही से उ उन क्या पर्रहाव करै चहे? 

 
“कै कहऐ क्या मतलब समझ … ध्यान देव कक यीशु अपै परमशे्वर होए क्या दावा खाररज नही करत जव ै

यीशु य घोषणाकरत है कक मैं अउ कपता एक आइन.” (गफमात्र 11:6, 9) 

 
द्वारा 

बॉब कर्एल, पीएच.डी. 
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 यहका य अर्थ नहोए कक उ कतो य 

घोयषणा 
उदाहरण कै बरे यूहन्ना! 

  

द्वारा बॉब कर्एल, पीएच.डी. 

घोषणा ©2016/2017/2018/2019/2022 .सच कहत हव कक. अब्राहम 1.5. ज्उ यहूदी य कर्न क 

सुनेन उनके पर्रो क उठा के ईशकनन्दा कै कारन पर्रहाव कइके मरैक रहा. 1036 डबू्ल्य ग्ाांड 

अव्हने्यू, ग्ोव्हर बीच, कॅकलफोकनथया, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

मानव आफ्नो समस्या समाधान गनथ सकै्दन ककन? 

क्या आप जानते हैं कक बाइबल कजन पहली और आखखरी चीजो ां को कदखाती है, वे यीशु न ेकचांता के बारे में 

प्रचार ककया र्ा  यहका य अर्थ नहोए कक उ कतो य घोयषणा? 

देवाच्या राज्याचरे पे्रकषताांचो आनी ताांकाां उपराांत आकयल्ल्या पयल्या लोकाांचो भर आकशल्लो हें तमुकाां 

खबर आसा? 

त्यहीकभत्र उनीहरु भगवान तर्ा प्रभु, अल्लाह खोज्छन् त? के यशेकूो राज्य अब हामीलाई आफ्नो जीवन 

बस्ने? के माकनसहरूमा भकवष्य खोजै्द हुनहुुन्छ? बाइबल अध्ययन कहााँ र ककहले गररन्छ? 

एक राज्य क्या है? परमशे्वर का राज्य क्या है? बाइबल क्या कसखाती है? आरखिक मसीही कलीकसया ने 

क्या कसखाया र्ा? 

देवाचें राज्य साक्षी म्हहूण सांवसाराक प्रचार कररनासतना शवेट यवेांक शकना हें तमुकाां कळटा? 

अगाकड आवरण मा तस्वीर कडा मुद्रण र ग्ाकफक्स द्वारा बना रूपमा एक ब्ााँसो सांग झूट एक पाठो देखाउाँछ. कफताथ 

आवरण मा तस्वीर यरूशलेममा परमेश्वरको भवन को मूल चचथ को भाग हो 2013 डा द्वारा. 

 

 

 



  

3 

 

असीकमत 

 

1.  क्ेेवल परमशे्वर ही एक ऐत्त ेबडे असीकमत? 

2.  क्ेेवल परमशे्वर ही य सांसार कै पाप क उठा? 

3. अउ जी उठै कै द्वारा मतुृ्य अउ पाप कै उपर अपै जीत क परमाणीत 

कई सकत? 

4. जबकक बहुत स ेशब्दकाांषो के पररभासा कै तरह य समझऐ कै बरे 

एएकअच्छा? 

5. जबकक बहुत स ेशब्दकाांषो के पररभासा कै तरह य समझऐ 

एएकअच्छा 

6. जेहके पास उच्च नैकतक मलू होए पै व यीशु मसीह क्या एक सच्चा 

अनयुायी होई सकत हवै... 

7. नही करत स्वयां का केवल यसे मसीही मानत 

 

एक ईसाई देश म रहत 
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1.   क्ेेवल परमशे्वर ही एक ऐते्त बडे असीकमत? 

सांसारले धेरै समस्याहरूको सामना गरररहेको छ। 

धेरै माकनस भोकै छन् । धेरै माकनसहरू उत्पीकडत छन्। धेरै माकनसहरू गररबीको सामना गछथन्। धेरै 

राष्ट्र हरू गिीर ऋणमा छन्। बच्चाहरू, न जने्मकाहरू सकहत, दुर्व्थवहारको सामना गछथन्। औषकध 

प्रकतरोधी रोगहरूले धेरै डाक्टरहरूलाई कचन्ता गछथन्। ठूला औद्योकगक सहरहरूमा स्वास्थ्यका लाकग 

पकन वायु प्रदूकषत छ। कवकभन्न राजनीकतज्ञहरूले युद्धको धम्हकी कदन्छन्। आतांकवादी हमला भइरहेका छन ्

। 

के कवश्व नतेाहरूले मानवताको सामना गरररहेका समस्याहरू समाधान गनथ सक्छन्? 

धेरैलाई लाग्छ । 

नयााँ कवश्वर्व्ापी एजने्डा 

सेप्टेम्बर 25, 2015 मा, भ्याकटकनका पोप फ्राखिसको मखु्य-नोट भाषण पकछ, सांयुक्त राष्ट्र  सांघ (UN) 

का 193 राष्ट्र हरूले ककहलेकाही ाँ नयााँ कवश्वर्व्ापी एजी एन्डा भकनने "17 कदगो कवकास लक्ष्यहरू" लागू गनथ 

मतदान गरे । यहााँ सांयुक्त राष्ट्र  सांघका 17 लक्ष्यहरू छन्: 

लक्ष्य 1. सबै ठाउाँमा गररबीको अ्य गर गनुथहोस् 

लक्ष्य 2. भोक अ्य गर गने, खाद्य सुरक्षा र सुधाररएको पोषण प्राप्त गने र कदगो कृकषलाई 

प्रवद्धथन गन े

लक्ष्य 3. स्वस्र् जीवन सुकनकित गनुथहोस् र सबै उमेरका सबैको लाकग कल्याण प्रवद्धथन 

गनुथहोस् 

लक्ष्य 4. समावशेी र समतामूलक गुणस्तरीय कशक्षा सुकनकित गने र सबैका लाकग जीवनभर 

कसक्ने अवसरहरू प्रवद्धथन गन े

लक्ष्य 5. लैकिक समानता हाकसल गने र सबै मकहला र केटीहरूलाई सशखक्तकरण गने 

लक्ष्य 6. सबैका लाकग पानी र सरसफाइको उपलब्धता र कदगो र्व्वस्र्ापन सुकनकित गन े

लक्ष्य 7. सबैका लाकग ककफायती, भरपदो, कदगो र आधुकनक ऊजाथमा पहुाँच सुकनकित गने 

लक्ष्य 8. सबैका लाकग कदगो, समावेशी र कदगो आकर्थक वृखद्ध, पूणथ र उत्पादक रोजगारी र 

मयाथकदत कामको प्रवद्धथन गन े

 लक्ष्य 9. लकचलो पूवाथधार कनमाथण, समावेशी र कदगो औद्योगीकरणको प्रवद्धथन र नवाचारलाई 

प्रोत्साहन गने 
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लक्ष्य 10. देश कभत्र र कबचको असमानता घटाउन े

लक्ष्य 11. सहर र मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरकक्षत, लकचलो र कदगो बनाउन े

लक्ष्य 12. कदगो उपभोग र उत्पादन ढााँचा सुकनकित गनुथहोस् 

लक्ष्य 13. जलवायु पररवतथन र यसको प्रभावहरू कवरुद्ध लड्न तत्काल कदम चाल्नुहोस् 

लक्ष्य 14. कदगो कवकासका लाकग महासागर, समुद्र र सामुकद्रक स्रोतहरूको सांरक्षण र कदगो 

उपयोग गन े

लक्ष्य 15. स्र्लीय इकोकसस्टमको कदगो प्रयोगको सांरक्षण, पुनस्र्ाथपना र प्रवद्धथन गने, वनको 

कदगो र्व्वस्र्ापन गने, मरुभूकमकरणसाँग लड्ने, र जकमनको क्षयलाई रोक्ने र उल्टाउने र 

जैकवक कवकवधताको क्षकतलाई रोक्न े

लक्ष्य 16. कदगो कवकासका लाकग शाखन्तपूणथ र समावशेी समाजको प्रवद्धथन गने, न्यायमा 

सबैको पहुाँच प्रदान गने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावशेी सांस्र्ाहरूको 

कनमाथण गन े

लक्ष्य 17. कायाथन्वयनका माध्यमहरूलाई सुदृढ पानुथहोस् र कदगो कवकासका लाकग कवश्वर्व्ापी 

साझेदारीलाई पुनजीकवत गनुथहोस् 

यो एजेन्डा 2030 सम्ममा पूणथ रूपमा लागू हुने अपेक्षा गररएको छ र यसलाई कदगो कवकासका लाकग 

2030 एजेन्डा पकन भकनन्छ । यसले कनयमन, कशक्षा, र अन्तराथकष्ट्र य र अन्तरकवश्वास सहयोगको माध्यमबाट 

मानवताले सामना गने रोगहरू समाधान गने लक्ष्य राखकेो छ। यद्यकप यसका धेरै उदे्दश्यहरू राम्रा छन्, 

यसका केही कवकधहरू र लक्ष्यहरू खराब छन् (cf. उत्पकत्त 3:5)। यो एजेन्डा, पोप फ्राखिसको लाउडाटो 

सी एिायककलकलसाँग पकन मेल खान्छ । 

" नयााँ कवश्वर्व्ापी एजेन्डा" लाई "नयााँ क्यार्ोकलक एजेन्डा" भन्न सककन्छ ककनभने "क्यार्ोकलक" शब्दको 

अर्थ "सावथभौकमक" हो। पोप फ्राखिसले गोद कलन बोलाए 

नयााँ कवश्वर्व्ापी एजेन्डाको "आशाको महत्त्वपूणथ कचन्ह।" 

सांयुक्त राष्ट्र  सांघ सम्हझौताको फलोअपको रूपमा, कडसेम्बर 2015 मा पेररसमा एक बैठक भएको कर्यो 

(आकधकाररक रूपमा जलवायु पररवतथन सम्बन्धी सांयुक्त राष्ट्र  फे्रमवकथ  कन्भेिनमा पक्षहरूको 21 औां 

समे्मलनको शीषथक कर्यो )। पोप फ्राखिसले पकन त्यो अन्तराथकष्ट्र य सम्हझौताको प्रशांसा गरे र राष्ट्र हरूलाई 

"सावधानीपूवथक अगाकडको बाटो पछ्याउन र एकताको बढ्दो भावनाका सार्" सल्लाह कदए। 

 

कवश्वका लगभग सबै राष्ट्र  पेररस सम्हझौतामा सहमत भए, जसमा कवशेष वातावरणीय लक्ष्य र कवत्तीय 

प्रकतबद्धताहरू कर्ए। (तत्कालीन अमेररकी राष्ट्र पकत बाराक ओबामाले सन् 2016 मा सांयुक्त राज्य 

अमेररकालाई यसका लाकग प्रकतबद्ध गने कागजातमा हस्ताक्षर गरे, तर 2017 मा अमेररकी राष्ट्र पकत 

डोनाल्ड टरम्पले पेररस सम्हझौतालाई अमेररकाले स्वीकार नगने बताए। यसले अन्तराथकष्ट्र य आक्रोश 

कनम्हत्यायो र अमेररकालाई एक्लो पानथ मद्दत गरेको छ। युरोप र कवश्वका अन्य धेरै भागहरूबाट।) पोप 

फ्राखिसले पकछ भनेका कर्ए कक यकद यसले जलवायुसाँग सम्बखन्धत पररवतथनहरू गदैन भने मानवता 

"पतन हुनेछ"। 
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प्रदूकषत हावामा सास फेनथ, भोकाउनु, गररब हुनु, लोपोन्मुख हुनु आकद कोही पकन चाहाँदैन, के मानव 

प्रयासले सांयुक्त राष्ट्र  सांघको 2030 एजेन्डा र/वा पेररस सम्हझौताले मानवताले सामना गरररहेका 

समस्याहरूको समाधान गनेछ? 

 

सांयुक्त राष्ट्र  सांघको टर ्याक रेकडथ 

यस्तै अको द्वन्द्व रोक्न र कवश्वमा शाखन्त प्रवद्धथन गने प्रयास गनथ दोस्रो कवश्वयदु्धपकछ सन् 1945 अक्टोबर 

24 मा सांयुक्त राष्ट्र  सांघको स्र्ापना र स्र्ापना भएको कर्यो। यसको स्र्ापनामा, सांयुक्त राष्ट्रको 51 सदस्य 

राष्ट्र हरू कर्ए; त्यहााँ अकहले 193 छन।् 

सांयुक्त राष्ट्र  सांघ गठन भएदेखख कवश्वभर सयौ ां, हजारौ ां होइन, द्वन्द्वहरू भइसकेका छन्, तर हामीसाँग तेस्रो 

कवश्वयुद्धको रूपमा वणथन गनथ सककएको छैन। 

पोप फ्राखिस र अन्य धेरै धाकमथक नेताहरूले प्रवद्धथन गनथ खोजेका अन्तर-कवश्वास र सावथभौकमक 

एजेन्डाको प्रकारसाँग कमलेर सांयुक्त राष्ट्र  सांघ जस्ता अन्तराथकष्ट्र य सहयोगले शाखन्त र समृखद्ध ल्याउने दाबी 

गछथन् भनी ककतपय कवश्वास गछथन्। 

तर, सांयुक्त राष्ट्र  सांघको यो गनथको लाकग टर ्याक रेकडथ राम्रो छैन। सांयुक्त राष्ट्र  सांघ गठन भएदेखख धेरै 

सशस्त्र द्वन्द्वहरू बाहेक, लाखौ ां भोका, शरणार्ी, र/वा असाधै्य गररब छन्। 

एक दशकअकघ सांयुक्त राष्ट्रसांघले सहस्राब्दी कवकास लक्ष्यहरू कायाथन्वयन गनथ अगाकड बढेको कर्यो । 

यसका आठ "कवकास लक्ष्यहरू" कर्ए, तर यो सफल हुन सकेन, सांयुक्त राष्ट्रसांघले नै बताएको छ। 

त्यसैले, 2015 मा, यसको तर्ाककर्त "17 कदगो कवकास लक्ष्यहरू" अपनाइयो। ककतपय आशावादी छन् 

। ककतपयले यसलाई काल्पकनक काल्पकनक ठान्छन्। 

जहााँसम्म यूटोकपया जान्छ, मे 6, 2016 मा, पोप फ्राखिसले भने कक उनले मानवीय युरोपेली यूटोकपयाको 

सपना देखेका कर्ए जुन उनको चचथले त्यो महाद्वीप प्राप्त गनथ मद्दत गनथ सक्छ। यद्यकप, पोपको सपना 

दुुःस्वप्नमा पररणत हुनेछ (cf. प्रकाश 18)। 

त्यहााँ केही सहयोग र सफलता हुन सक्छ, तर ... 

मररयम वेबस्टसथ कडक्सनरीले यूटोकपया “एक काल्पकनक ठाउाँ हो जहााँ सरकार, कानुन र सामाकजक 

अवस्र्ाहरू कसद्ध हुन्छन्” भनी बताउाँछ। बाइबलले कसकाउाँछ कक मानवताले आफ्ना समस्याहरू आफैं  

समाधान गनथ सकै्दन: 

23 हे परमप्रभु, मलाई र्ाहा छ माकनसको मागथ आफैमा छैन। आफ्नो पाइला आफैं  डोर् याएर 

कहाँड्ने कुरा माकनसमा छैन । (यकमथया 10:23, NKJV भरर अन्यर्ा सांकेत नगरेसम्म) 

बाइबलले अन्तराथकष्ट्र य सहयोग असफल हुनछे भनेर कसकाउाँछ: 

16 कवनाश र दु:ख कतनीहरूको बाटोमा छ। 17 र शाखन्तको बाटो कतनीहरूले जानै्दनन्। 18 

कतनीहरूका आाँखासामु परमेश् वरको डर छैन। (रोमी 3:16-18) 
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तैपकन, धेरै माकनसहरू एक काल्पकनक समाजको आफ्नो दृकष्ट्कोणमा काम गरररहेका छन् र 

ककहलेकाही ां धमथलाई पकन समावशे गने प्रयास गछथन।् तर लगभग कोही पकन एक सााँचो परमेश्वरको मागथ 

पछ्याउन इचु्छक छैनन।् सांयुक्त राष्ट्र  सांघ वा भ्याकटकनको कुनै पकन लक्ष्यमा प्रगकत हुनेछैन भन्ने होइन। 

त्यहााँ केही (र धेरै लक्ष्यहरू राम्रा छन्), सारै् केही अवरोधहरू हुनेछन।् 

वास्तवमा, र सिवतुः ठूलो द्वन्द्व पकछ, एक प्रकारको अन्तराथकष्ट्र य शाखन्त सम्हझौतामा सहमत र पुकष्ट् हुनेछ 

(दाकनयल 9:27)। जब यो हुन्छ, मानवताले अझ शान्त र काल्पकनक समाज ल्याउनेछ भनेर धेरैले झूटो 

कवश्वास गने झुकाव राख्छन।् 

धेरैलाई यस्तो अन्तराथकष्ट्र य 'काल्पकनक प्रगकत' (cf. इजककएल 13:10) सारै् कवकभन्न कचन्हहरू र आियथहरू 

(2 रे्सलोकनकी 2:9-12) द्वारा कलइनेछ। तर बाइबलले यस्तो शाखन्त कायम रहने छैन भनी बताउाँछ 

(दाकनयल 9:27; 11:31-44), नेताहरूले जकत दाबी गरे पकन (1 रे्सलोकनकी 5:3; यशैया 59:8)। 

 

येशू बाहेक (cf. यूहन्ना 15:5; मत्ती 24:21-22), मानवताले यस 'वतथमान दुष्ट् युग' मा यूटोकपया ल्याउन 

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

यकद मानवता मात्र सााँच्चै यूटोकपया ल्याउन पूणथ रूपमा असक्षम छ भने, कुनै पकन प्रकारको यटूोकपया 

सिव छ? 

हो। 

परमेश् वरको राज्यले यस ग्हलाई र पकछ, सबै अनन्तकाललाई उतृ्कष्ट् बनाउनेछ। 
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2.  क्ेेवल परमशे्वर ही य सांसार कै पाप क उठा? 

बाइबलले कसकाउाँछ कक एक काल्पकनक समाज, जसलाई परमशे्वरको राज्य भकनन्छ, मानव 

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

जब येशूले आफ्नो सावथजकनक सेवकाई सुरु गनुथभयो, उहााँले परमशे्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गरेर 

सुरु गनुथभयो । यहााँ माकथ  के ररपोटथ गररएको छ: 

14 अब यूहन् नालाई यालालखानामा राखेपकछ, यशेू गालीलमा आउनुभयो, परमशे् वरको राज्यको 

सुसमाचार प्रचार गदै, 15 र भन् नुभयो, “समय पूरा भएको छ, र परमेश् वरको राज्य नकजकै छ। 

पिात्ताप गर, र सुसमाचारमा कवश्वास गर" (मकूथ स 1:14-15)। 

शब्द सुसमाचार, ग्ीक शब्द को रूपान्तररत बाट आएको हो , र यसको अर्थ "राम्रो सने्दश" वा 

"सुसमाचार" हो। नयााँ कनयममा, परमेश्वरको राज्यसाँग सम्बखन्धत अांग्ेजी शब्द "राज्य" NKJV मा लगभग 

149 पटक र बाइबलमा 151 पटक उल्लेख गररएको छ । यो ग्ीक शब्दबाट आएको हो जसलाई को 

रूपमा टर ािकलटेट गररएको छ जसले राजपररवारको कनयम वा क्षेत्रलाई जनाउाँछ। 

मानव राज्यहरू, सारै् परमेश्वरको राज्य, एक राजा छ (प्रकाश 17:14), कतनीहरूले भौगोकलक क्षेत्र 

(प्रकाश 11:15), कतनीहरूसाँग कनयमहरू छन् (यशैया 2:3-4; 30:9), र कतनीहरूसाँग छन्। कवषयहरू 

(लूका 13:29)। 

यहााँ येशूको पकहलो सावथजकनक कशक्षा हो जुन मत्तीले रेकडथ गदथछ: 

23 अकन यशेू सारा गालील घुम्हनुभयो, कतनीहरूका सभाघरहरूमा कशक्षा कदनुभयो, राज्यको 

सुसमाचार प्रचार गनुथभयो (मत्ती 4:23)। 

म्याथ्यूले पकन रेकडथ गदथछ: 

35 त्यसपकछ येशू सबै सहर र गाउाँहरूमा घुम्हनुभयो, कतनीहरूका सभाघरहरूमा कशक्षा 

कदनुभयो, राज्यको सुसमाचार प्रचार गनुथभयो (मत्ती 9:35)। 

नयााँ कनयमले देखाउाँछ कक येशलेू सधैंभरर शासन गनुथहुनेछ: 

33 अकन उहााँले याकूबको घरानामाकर् सधैंभरर शासन गनुथहुनेछ, र उहााँको राज्यको अ्य गर 

हुनेछैन (लूका 1:33)। 

लूकाले रेकडथ गदथछ कक यशेलूाई पठाइएको उदे्दश्य परमशे्वरको राज्यको प्रचार गनुथ कर्यो। यशेूले के 

कसकाउनुभयो ध्यान कदनुहोस्: 
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43 उहााँले कतनीहरूलाई भन्नुभयो, "मैले अन्य सहरहरूमा पकन परमेश्वरको राज्यको प्रचार 

गनुथपछथ , ककनभने म यसै उदे्दश्यको लाकग पठाइएको छु" (लूका 4:43)। 

के तपाईांले ककहलै्य प्रचार गरेको सुन्नुभएको छ? के तपाईांले ककहलै्य महसुस गनुथभयो कक येशू 

पठाउनुको उदे्दश्य परमशे्वरको राज्यको प्रचार गनुथ कर्यो? 

लूकाले यो पकन रेकडथ गदथछ कक यशेू जानुभयो र परमशे्वरको राज्य प्रचार गनुथभयो : 

10 अकन पे्रररतहरू फकेर आएपकछ उनीहरूले गरेका सबै कुरा उहााँलाई बताए। त्यसपकछ 

उहााँले कतनीहरूलाई लगेर बेर्सैदा भन्ने सहरको कनजथन ठाउाँमा एकान्तमा जानुभयो। 11 तर 

जब भीडले यो र्ाहा पाए, कतनीहरूले उहााँको पकछ लागे। र उहााँले कतनीहरूलाई ग्हण 

गनुथभयो र कतनीहरूसाँग परमेश्वरको राज्यको बारेमा कुरा गनुथभयो (लूका 9:10-11)। 

उहााँलाई पछ्याउनेहरूका लाकग परमेश् वरको राज्य सवोच्च प्रार्कमकता हुनुपछथ  भनी येशलेू 

कसकाउनुभयो: 

33 तर पकहले परमेश्वरको राज्य र उहााँको धाकमथकता खोज्नुहोस् (मत्ती 6:33)। 

31 तर परमेश्वरको राज्य खोज, र यी सबै चीजहरू कतमीहरूलाई र्कपनछेन्। 32 हे सानो 

बगाल, नडराओ, ककनकक कतमीलाई राज्य कदनु कतम्रो कपताको खुसीको कुरा हो (लुका 12:31-

32)। 

ईसाईहरूले पकहले परमेश्वरको राज्य खोज्नु पछथ । ख्रीष्ट्ले उनीहरूलाई बााँच्न र उहााँको पुनरागमन र 

राज्यको लाकग पखाथइ राखेर जीवन कबताएर यसलाई आफ्नो शीषथ प्रार्कमकता बनाएर कतनीहरूले यो 

गछथन्। तैपकन, धेरै जसो ख्रीष्ट्को दाबी गछथन्, केवल परमशे्वरको राज्यलाई पकहले खोजै्दनन्, उनीहरूलाई 

यो के हो भनेर पकन र्ाहा छैन। धेरैले साांसाररक राजनीकतमा सांलग्न हुनु भनेको ख्रीकष्ट्यनहरूबाट 

परमेश्वरको अपेक्षा गनुथहुन्छ भनेर पकन झूटो कवश्वास गछथन्। परमेश्वरको राज्य नबुझेर, कतनीहरूले गदैनन ्

बााँचु्नहोस् वा बुझ्नुहोस् ककन मानवता यकत तु्रकटपूणथ छ। 

यो पकन ध्यान कदनुहोस् कक राज्य सानो बगाललाई कदइनेछ (cf. रोमी 11:5)। सााँचो सानो बगालको कहस्सा 

बन्न इचु्छक हुन नम्रता चाकहन्छ। 

पृथ्वीमा परमशे्वरको राज्य अझै स्र्ाकपत भएको छैन 

येशूले कसकाउनुभयो कक उहााँका अनुयायीहरूले राज्य आउनको लाकग प्रार्थना गनुथपछथ , त्यसैले 

कतनीहरूसाँग पकहले नै यो अकधकार छैन: 
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9 हाम्रा स्वगथमा हुनुहुने कपता, तपाईांको नाउाँ पकवत्र होस्। 10 कतम्रो राज्य आओस्। कतम्रो इच्छा 

पूरा होस् (मत्ती 6:9-10)। 

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार गनथ पठाउनुभयो: 

1 त्यसपकछ उहााँले आफ्ना बाह्र जना चेलाहरूलाई एकसार् बोलाउनुभयो र कतनीहरूलाई सबै 

भूतहरूमाकर् र रोगहरू कनको पाने शखक्त र अकधकार कदनुभयो। 2 उहााँले कतनीहरूलाई 

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

येशूले कसकाउनुभयो कक उहााँको एक्लो उपखस्र्कत राज्य होइन, ककनकक पृथ्वीमा राज्य स्र्ाकपत भएको 

कर्एन त्यसैले उहााँले आफ्नो नाममा भूतहरूलाई नफटाएका कामहरू गनुथभयो: 

28 तर यकद मैले परमेश्वरको आत्माद्वारा भूतहरूलाई कनकालें भने, पकै्क पकन परमेश्वरको 

राज्य कतमीहरूमाकर् आएको छ (मत्ती 12:28)। 

सााँचो राज्य भकवष्यमा छ - न त यो अकहले यहााँ छ जस्तै माकथ ले देखाउाँछ: 

47 अकन यकद कतम्रो आाँखाले कतमीलाई पाप गराउाँछ भने, त्यसलाई कनकाल। दुइटा आाँखा 

भएकाले फ्ााँककनुभन्दा, एउटा आाँखाले परमशे्वरको राज्यमा प्रवेश गनुथ कतम्रो लाकग राम्रो हो... 

(मकूथ स 9:47)। 

23 येशूले वररपरर हेनुथभयो र आफ्ना चेलाहरूलाई भन् नुभयो, “धनी भएकाहरूलाई 

परमेश् वरको राज्यमा प्रवेश गनथ ककत्त गाह्रो छ!” 24 अकन उहााँका वचनहरूमा चेलाहरू छक्क 

परे। तर येशूले फेरर जवाफ कदनुभयो र कतनीहरूलाई भन्नुभयो, “बालबाकलकाहरू, धन-

सम्पकत्तमा भरोसा गनेहरूलाई परमशे्वरको राज्यमा प्रवेश गनथ ककत्त गाह्रो छ! 25 धनी 

माकनसलाई परमेश् वरको राज्यमा पस् नुभन्दा ऊाँ टलाई कसयोको नाकाबाट कछनथ सकजलो छ” 

(मकूथ स 10:23-25)। 

25 म कतमीहरूलाई कनश् चय भन् दछु, परमेश् वरको राज् यमा म नयााँ कपउने कदनसम्ह म अब उप्रान्त 

दाखको फल कपउनेछैनाँ” (मकूथ स 14:25)। 

43 अररमाकर्याका जोसेफ, एक प्रमखु पररषद् सदस्य, जो आफैं  परमशे्वरको राज्यको लाकग 

पखखथरहेका कर्ए, आएर साहस कलएर ... (माकथ  15:43)। 

राज्य अकहले यस वतथमान सांसारको भाग होइन भनेर येशूले कसकाउनुभयो: 

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

भएको भए, मेरा सेवकहरूले लड्ने कर्ए, ताकक म यहूदीहरूको हातमा सुखम्पन नपरोस्। तर 

अब मरेो राज्य यहााँबाट आएको होइन” (यूहन्ना 18:36)। 
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येशूले कसकाउनुभयो कक राज्य आउनेछ पकछ उहााँ आफ्नो राजाको रूपमा फकथ नुभयो: 

31 “जब माकनसको पुत्र उहााँको मकहमामा आउाँछ, र सबै पकवत्र स्वगथदूतहरू उहााँसाँगै 

आउाँछन्, तब उहााँ आफ्नो मकहमाको कसांहासनमा बस्नुहुनेछ। 32 सबै जाकतहरू उहााँको सामु 

भेला हुनेछन्, र गोठालोले आफ्ना भेडाहरूलाई बाख्राहरूबाट छुट्याएझैं उहााँले 

कतनीहरूलाई एक अकाथबाट अलग गनुथहुनेछ। 33 अकन उहााँले भेडाहरूलाई आफ्नो दाकहने 

हातमा राख्नुहुनेछ, तर बाख्राहरूलाई देबे्रपकि। 34 तब राजाले आफ्नो दाकहने हातमा 

भएकाहरूलाई भन्नेछन्, 'आऊ, मेरा कपताका आशीवाथकदत हो , सांसारको सृकष्ट्देखख नै 

कतमीहरूका लाकग तयार गररएको राज्यको उत्तराकधकारी होओ (मत्ती 25:31-34)। 

परमेश्वरको राज्य यहााँ नभएकोले, यो स्र्ाकपत नभएसम्म हामीले वास्तकवक यूटोकपया देख्ने छैनौ ां। ककनभने 

धेरैजसोले परमशे्वरको राज्यलाई बुझ्दैनन्, उहााँको मायालु सरकारले कसरी काम गछथ  भनेर बु् 

कतनीहरू असफल हुन्छन्। 

परमेश्वरको राज्य "अन्यजाकतहरूको पूणथता नआएसम्म" आउनेछैन (रोमी 11:25) - र त्यो अकहलेसम्म 

भएको छैन। 

यशेूले राज्य कस्तो हो भन्नभुयो? 

परमेश्वरको राज्य कस्तो छ भनेर यशेूले केही र्व्ाख्याहरू कदनुभयो: 

26 अकन उहााँले भन्नुभयो, “परमेश् वरको राज्य भनकेो माकनसले जकमनमा बीउ छनुथजस्तै हो, 27 

र रातमा सुत्ने र कदनमा उठ्ने र बीउ उकम्रने र हुकथ ने, कसरी उसलाई र्ाहा छैन। 28 ककनकक 

पृथ्वीले आफैं ले बाली कदन्छ: पकहले धागो, त्यसपकछ टाउको, त्यसपकछ टाउकोमा पूरा अन्न। 29 

तर जब अन्न पाक्छ, तुरुन्तै उसले हाँकसया हाल्छ, ककनकक फसलको समय आएको छ" 

(मकूथ स 4:26-29)। 

18 तब उहााँले भन्नुभयो, “परमेश् वरको राज्य कस्तो छ? र म यसलाई केसाँग तलुना गरूाँ ? 19 यो 

रायोको दाना जस्तै हो, जसलाई एक जना माकनसले आफ्नो बगैंचामा राख्यो। अकन त्यो बढेर 

ठूलो रूख भयो, र त्यसका हााँगाहरूमा आकाशका चराचुरुिीहरूले बास बसे।” 20 अकन 

फेरर उहााँले भन्नुभयो, “म परमशे्वरको राज्यलाई केसाँग तुलना गरूाँ ? 21 यो खमीरजस्तै हो, 

जसलाई एउटी स्त्रीले कलई र सबै खमीर नहोउन्जेल तीनवटा मापमा लुकाई।" (लूका 13:18-

21)। 

यी दृष्ट्ान्तहरूले सुझाव कदन्छ कक, सुरुमा, परमेश्वरको राज्य एकदम सानो छ, तर ठूलो हुनेछ। 

लुकाले पकन रेकडथ गरे: 
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29 कतनीहरू पूवथ र पकिमबाट, उत्तर र दकक्षणबाट आउनेछन् र परमशे्वरको राज्यमा बस्नेछन् 

(लूका 13:29)। 

यसरी, परमेश्वरको राज्यमा सांसारभरका माकनसहरू हुनेछन।् यो इजरायली वांश वा कवकशष्ट् जातीय 

समूहहरू भएकाहरूमा सीकमत हुनेछैन। यस राज्यमा चारैकतरबाट माकनसहरू बस्नेछन।् 

लुका 17 र राज्य 

लुका 17:20-21 ले कसैलाई अलमलमा पाछथ । तर त्यसमा पुग्नु अकघ, ध्यान कदनुहोस् कक माकनसहरूले 

वास्तवमा परमेश्वरको राज्यमा खानछेन्: 

15 “परमेश् वरको राज्यमा रोटी खाने माकनस धन्य हो!” (लूका 14:15)। 

माकनसहरूले (भकवष्यमा) परमशे् वरको राज्यमा खानेछन्, लुका 17:21 को गलत अनुवाद/गलत बुझाइको 

बावजुद, यो अकहले कतनीहरूको हृदयमा अलग गररएको कुरा मात्र होइन जुन अन्यर्ा सुझाव कदन्छ। 

लूका 17:20-21 को अनुवादले केकह बु् मद्दत गनथ सक्छ: 

20 परमशे्वरको शासन ककहले आउाँदैछ भनेर फररसीहरूले सोध्दा उहााँले कतनीहरूलाई 

जवाफ कदनुभयो, “परमेश् वरको शासन कतमीहरूले देख्ने आशा गरेअनुसार आउाँदैन। 21 कसैले 

पकन 'यो यहााँ छ' वा 'त्यहााँ छ' भन्नेछैन, ककनकक परमशे्वरको शासन अब कतमीहरूको बीचमा 

छ।” (लूका 17:20-21, NASB र अनुवादहरू पकन हेनुथहोस्) 

ध्यान कदनुहोस् कक येशू अपररवकतथत, शारीररक, र कपटी फररसीहरूसाँग कुरा गदै हुनुहुन्थ्यो। येशूले 

“कतनीहरूलाई जवाफ कदनुभयो” — फररसीहरूले येशूलाई प्रश्न सोधेका कर्ए। कतनीहरूले उहााँलाई कचन्न 

इन्कार गरे। 

के कतनीहरू मण्डलीमा कर्ए? होइन! 

येशूले चााँडै सांगकठत हुने चचथको बारेमा पकन कुरा गनुथ भएको कर्एन। न त उहााँले कदमाग वा हृदयमा 

भावनाहरूको बारेमा कुरा गनुथभएको कर्यो। 

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

कर्एनन्। उनीहरूलाई नयााँ कनयमको कुनै पकन चचथ चााँडै सुरु हुने बारे केही र्ाहा कर्एन। कतनीहरूले 

एक प्रकारको सुन्दर भावनाको बारेमा सोकधरहेका कर्एनन्। 

यकद कसैले परमशे्वरको राज्यलाई मण्डली हो भन्ने सोच्दछ - र परमशे्वरको राज्य फररसीहरू कभत्र कर्यो 

- के मण्डली फररसीहरू कभत्र कर्यो? पकै्क होइन! 
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यस्तो कनष्कषथ कनकै्क हास्यास्पद छ हैन र ? केही प्रोटेसे्टन्ट अनुवादहरूले लुका 17:21 को अांशलाई 

"परमेश् वरको राज्य "तपाईहरू कभत्र छ" (NKJV/KJV) को रूपमा अनुवाद गदाथ पकन क्यार्ोकलक न्यू 

जेरुसेलम बाइबलले पकन "परमेश् वरको राज्य कतमीहरूमाझ छ" भनी सही रूपमा अनुवाद गछथ। 

येशू फररसीहरूका बीचमा हुनुहुन्थ्यो। अब, फररसीहरूले सोचेका कर्ए कक कतनीहरूले परमेश्वरको 

राज्यको लाकग पखखथरहेका छन्। तर कतनीहरूले यसलाई गलत बुझे। येशलेू र्व्ाख्या गनुथभयो कक यो 

स्र्ानीय, वा यहूदीहरूका लाकग मात्र सीकमत राज्य हुनेछैन, कतनीहरूले सोचेको जस्तो देखखन्छ (न त 

अकहले कसैले कवश्वास गरे जस्तो चचथ )। परमेश्वरको राज्य केवल धेरै मानव र दृश्य राज्यहरू मधे्य एक 

मात्र हुनेछैन जसलाई माकनसहरूले औांल्याउन वा देख्न सक्छन् र भन्न सक्छन्, "यही हो, यहााँ"; वा 

"उहााँको राज्य हो।" 

येशू, आफैं , त्यो राज्यको राजा हुनको लाकग जन्मनुभएको कर्यो, जसरी उहााँले कपलातसलाई स्पष्ट् रूपमा 

भन्नुभयो (यूहन्ना 18:36-37)। बुझ्नुहोस् कक बाइबलले "राजा" र "राज्य" शब्दहरू एक अकाथको रूपमा 

प्रयोग गदथछ (जस्तै दाकनयल 7:17-18,23 ) । परमेश्वरको भकवष्यको राज्यको राजा, त्यसपकछ र त्यहााँ, 

फररसीहरूको छेउमा उकभएको कर्यो। तर कतनीहरूले उहााँलाई आफ्नो राजाको रूपमा कचनेनन् (यूहन्ना 

19:21)। जब उहााँ फकथ नुहुन्छ, सांसारले उहााँलाई अस्वीकार गनेछ (प्रकाश 19:19)। 

येशूले लूका 17 मा कनम्न पदहरूमा उहााँको दोस्रो आगमनको वणथन गनथ जानुभयो, जब परमशे्वरको 

राज्यले सम्पूणथ पृथ्वीलाई शासन गनछे (यस अध्यायमा खस्र्रताको लाकग मोफटसाँग जारी राख्दै): 

22 उहााँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन् नुभयो, “कतमीहरूले माकनसको पुत्रको एक कदन पकन 

पाउनको लाकग र्व्र्थको लालसा गने समय आउनेछ। 23 माकनसहरूले भन्नेछन,् 'हेर, उहााँ यहााँ 

हुनुहुन्छ!' 'हेर, उ त्यहााँ छ!' तर बाकहर नजानुहोस् वा कतनीहरूको पकछ दौडनुहोस्, 24 

ककनकक आकाशको एक छेउबाट अकोकतर चम्हकने कबजुली जस्तै माकनसको पुत्र पकन आफ्नै 

कदन हुनेछ। 25 तर उसले पकहले ठूलो पीडा सहनु पछथ  र वतथमान पुस्ताद्वारा अस्वीकार 

गनुथपछथ । (लूका 17:22-25, मोफट) 

कबजुली चखम्हकरहेको कुरालाई उल्लखे गनुथभयो , जस्तै मत्ती 24:27-31 मा, सारा सांसारमा शासन गनथ 

उहााँको दोस्रो आगमनको वणथन। उहााँ फककिं दा उहााँका माकनसहरूले उहााँलाई देख्न सक्ने छैनन् भनी 

येशूले भन्नु भएको छैन। 

माकनसहरूले उहााँलाई आफ्नो राजाको रूपमा कचन्ने छैनन् (प्रकाश 11:15) र उहााँको कवरुद्धमा लड्नेछन ्

(प्रकाश 19:19)! धेरैले सोच्नेछन् कक येशूले ख्रीष्ट् कवरोधीलाई प्रकतकनकधत्व गनुथहुन्छ। परमेश्वरको राज्य ती 

फररसीहरूमा छ भनेर येशलेू भन्नभुएन-उहााँले कतनीहरूलाई अरू ठाउाँमा भन्नुभयो कक कतनीहरू आफ्नो 

कपटको कारण राज्यमा हुनेछैनन् (मत्ती 23:13-14)। न त येशलेू मण्डली नै राज्य हुनेछ भनी भन्नुभएको 

कर्यो। 

परमेश्वरको राज्य भनकेो माकनसले एक कदन प्रवेश गनथ सक्ने कुरा हो - धमीहरूको पुनरुत्थानमा जस्तै! 

यद्यकप, अब्राहाम र अन्य कुलकपताहरू पकन त्यहााँ छैनन् (cf. कहबू्र 11:13-40)। 
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चेलाहरूलाई र्ाहा कर्यो कक परमशे्वरको राज्य र्व्खक्तगत रूपमा कतनीहरूमा कर्एन, र यो कनम्न रूपमा 

देखा पनुथपदथछ, जुन लुका 17:21 पकछ आयो, देखाउाँछ: 

11 अब जब कतनीहरूले यी कुराहरू सुने, उहााँले अको दृष्ट्ान्त भन्नुभयो, ककनभने उहााँ 

यरूशलेमको नकजक हुनुहुन्थ्यो र कतनीहरूले सोचेका कर्ए कक परमेश्वरको राज्य तुरुन्तै देखा 

पनेछ (लूका 19:11)। 

राज्य भकवष्यमा स्पष्ट् कर्यो 

राज्य नकजक छ कक छैन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गने भागको रूपमा, येशूले 

भकवष्यसूचक घटनाहरू सूचीबद्ध गनुथभयो (लूका 21:8-28) र त्यसपकछ कसकाउनुभयो: 

2 9 नेभाराको रूख र सबै रूखहरूलाई हेर। 30 जब कतनीहरू पकहले नै बढ्दैछन्, तपाईांले 

देख्नुहुन्छ र आफैलाई र्ाहा छ कक गमी अब नकजकै छ। 31 त्यसैकारण कतमीहरूले पकन यी 

कुराहरू भइरहेका देख्दा परमशे्वरको राज्य नकजकै छ भनी जान्नुहोस् (लूका 21:29-31)। 

राज्य ककहले आउाँछ भनी जान्नको लाकग उहााँका माकनसहरूले भकवष्यसूचक घटनाहरू पछ्याएको यशेू 

चाहनुहुन्छ। येशूले अन्यत्र आफ्ना माकनसहरूलाई भकवष्यसूचक घटनाहरू हेनथ र ध्यान कदन भन्नुभयो 

(लूका 21:36; मकूथ स 13:33-37)। येशकूा शब्दहरूको बावजुद, धेरैले भकवष्यसूचक-सम्बखन्धत कवश्व 

घटनाहरू हेरररहेका छन।् 

लुका 22 र 23 मा, येशूले फेरर देखाउनुभयो कक परमेश्वरको राज्य भनेको भकवष्यमा पूरा हुने कुरा हो 

जब उहााँले कसकाउनुभयो: 

15 “मैले दुुःख भोग्नुअकघ नै यो कनस्तार चाड कतमीहरूसाँग खाने तीव्र इच्छा राखेको छु। 16 

ककनकक म कतमीहरूलाई भन्दछु, यो परमेश् वरको राज्यमा पूरा नभएसम्म म यो खानेछैनाँ।” 17 

तब उहााँले कचौरा कलनुभयो, र धन्यवाद कदनुभयो, र भन्नुभयो, “यो कलनुहोस् र यसलाई 

आपसमा बााँड्नुहोस्। 18 ककनकक म कतमीहरूलाई भन्दछु, परमेश् वरको राज्य नआउ्ेल म 

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

39 तर उहााँसाँगै कू्रसमा टााँकगएका ती दुष्ट्हरूमधे्य एक जना उहााँको कनन्दा गदै कर्ए र उहााँले 

भन्नुभयो, “यकद तपाईां मसीह हुनुहुन्छ भने, आफूलाई बचाउनुहोस् र हामीलाई पकन 

बचाउनुहोस्।” 40 अकन उसको सार्ीले उसलाई हप्कायो र उसले उसलाई भन्यो, “के कतमी 

परमेश्वरसाँग पकन डराउाँदैनौ? ककनकक कतमीहरू पकन उहााँसाँगै दोषी छौ। 41 अकन हामी 

न्यायसांगत छौ ां, ककनभने हामी योग्य छौ ां, ककनकक हामीले जे गरेका छौ ां, त्यसको बदला हामीले 

पाएका छौ ां, तर यसबाट कुनै खराबी भएको छैन।” 42 अकन उहााँले यशेूलाई भन्नुभयो , "हे मेरा 

प्रभु, तपाईां आफ्नो राज्यमा आउाँदा मलाई सम्हझनुहोस्।" 43 तर यशेूले उहााँलाई भन्नुभयो, 

"आमेन, म कतमीलाई भन्छु कक आज कतमी मसाँग प्रमोदवनमा हुनेछौ।" (लूका 23:39-43, 

सादा अांग्ेजीमा अरामी) 
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देखाए जस्तै येशूलाई माररएपकछ परमेश्वरको राज्य आएको कर्एन : 

43 अररमाकर्याका जोसेफ, एक प्रमखु पररषद् सदस्य, जो आफैं  परमशे्वरको राज्यको लाकग 

पखखथरहेका कर्ए, आएर साहस कलएर ... (माकथ  15:43)। 

51 उहााँ यहूदीहरूको सहर अररमकर्याका हुनुहुन्थ्यो, जो आफै पकन परमशे्वरको राज्यको 

पखाथइमा कर्ए (लूका 23:51)। 

यो पुनरुत्थान पकछ (1 कोररन्थी 15:50-55) हो कक ईसाईहरू परमशे्वरको राज्यमा प्रवेश गनथको लाकग 

पुनजथन्म हुनेछन्, जोनले रेकडथ गरेझैं: 

3 येशूले जवाफ कदनुभयो र उसलाई भन्नुभयो, "सााँच्चै, म कतमीलाई भन्दछु, जबसम्म कोही 

नयााँ जखन्मएन भने, उसले परमशे्वरको राज्य देख्न सकै्दन।" 4 कनकोदेमसले उहााँलाई भने, 

“माकनस बुढेसकालमा कसरी जखन्मन सक्छ? के उसले आफ्नी आमाको गभथमा दोस्रो पटक 

प्रवेश गरेर जन्म कलन सक्छ?” 5 येशूले जवाफ कदनुभयो, "सााँच्चै, म कतमीलाई भन्दछु, 

जबसम्म कोही पानी र आत्माबाट जखन्मएको छैन, ऊ परमशे्वरको राज्यमा प्रवेश गनथ सकै्दन 

(यूहन्ना 3:3-5)। 

केवल परमशे्वरका माकनसहरूले परमेश्वरको अखन्तम सहस्राब्दी पकछको राज्य देख्नेछन्। 

अब कृपया र्प बुझ्नुहोस् कक यशेू पुनरुत्थान भएपकछ, उहााँले फेरर परमशे्वरको राज्यको बारेमा 

कसकाउनुभयो: 

3 चालीस कदनसम्म उनीहरूद्वारा देखखएका र परमेश् वरको राज्यसाँग सम्बखन्धत कुराहरू 

बोलै्द, धेरै अचम्मका प्रमाणहरूद्वारा उहााँले आफूलाई दुुःखकष्ट्पकछ जीकवत ैप्रस्तुत गनुथभयो 

(पे्रररत 1:3)। 

यशेूले कदनभुएको पकहलो र अखन्तम उपदेश परमशे्वरको राज्यको बारेमा कर्यो! त्यो राज्यबारे कसकाउन यशेू 

सने्दशवाहकको रूपमा आउनभुयो। 

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

कदनुहोस् कक उनले यूहन्नालाई के लेखेका कर्ए: 

4 येशू र परमेश्वरको वचनको लाकग गवाहीको लाकग टाउको काकटएका माकनसहरूलाई मैले 

देखेको छु, जसले पशु वा उहााँको मूकतथको पूजा गरेका कर्एनन्, र आफ्नो कनधारमा वा हातमा 

उहााँको छाप पाएका कर्एनन्। र कतनीहरू बााँचे र ख्रीष्ट्साँग हजार वषथसम्म शासन गरे (प्रकाश 

20:4)। 
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प्रारखिक कक्रखस्चयनहरूले परमशे्वरको सहस्राब्दी राज्य पृथ्वीमा हुनेछ र बाइबलले कसकाउाँदा सांसारका 

सरकारहरूलाई प्रकतस्र्ापन गनेछ भनेर कसकाए (cf. प्रकाश 5:10, 11:15)। 

ककन, यकद परमेश्वरको राज्य यकत महत्त्वपूणथ छ भने, यसको बारेमा धेरैले सुनकेा छैनन्? 

आांकशक रूपमा ककनभने येशूले यसलाई रहस्य भन्नुभयो: 

11 अकन उहााँले कतनीहरूलाई भन्नुभयो, “कतमीहरूलाई परमशे्वरको राज्यको रहस्य जान्न 

कदइएको छ; तर जो बाकहर छन्, सबै कुरा दृष्ट्ान्तमा आउाँछन् (मकूथ स 4:11)। 

आज पकन परमेश्वरको सााँचो राज्य धेरैजसोको लाकग परमेश्वरको योजना जस्तै रहस्य हो (हेनुथहोस् हाम्रो 

कन: शुल्क पुस्तक, अनलाइन www.ccog.org शीषथक: ईश्वरको योजनाको रहस्य ककन परमेश्वरले केकह 

पकन कसजथना गनुथभयो? परमशे्वरले तपाईांलाई ककन बनाउनुभयो? ? ) 

सारा सांसारमा साक्षीको रूपमा राज्यको सुसमाचार प्रचार गररसकेपकछ (युगको) अ्य गर (चााँडै) आउनेछ 

भनी येशूले भन्नुभएको कुरालाई पकन कवचार गनुथहोस् : 

14 अकन राज्यको यो सुसमाचार सारा सांसारमा सबै राष्ट्र हरूलाई साक्षीको रूपमा प्रचार 

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

परमशे्वरको राज्यको सुसमाचार घोषणा गनुथ महत्त्वपूणथ छ र यो अखन्तम समयमा पूरा गनुथपदथछ। यो एक 

"राम्रो सने्दश" हो ककनकक यसले मानवताको रोगको लाकग वास्तकवक आशा प्रदान गदथछ, राजनीकतक 

नतेाहरूले जे कसकाउन सक्छ। 

यकद तपाईांले यशेकूा शब्दहरूलाई कवचार गनुथभयो भने, यो स्पष्ट् हुनपुछथ  कक सााँचो कक्रकियन मण्डलीले 

अकहले राज्यको सुसमाचार घोषणा गरररहेको हुनपुछथ। यो चचथको लाकग यसको शीषथ प्रार्कमकता हुनुपछथ। 

र यो ठीकसाँग गनथको लाकग, धेरै भाषाहरू प्रयोग गनुथपछथ । परमेश्वरको कनरन्तर मण्डलीले गनथ खोजकेो 

यही हो । र यसैले यो पुखस्तका धेरै भाषाहरूमा अनुवाद गररएको छ। 

येशूले कसकाउनुभयो कक उहााँको मागथ स्वीकार गनुथहुन्न: 

13 “सााँघुरो ढोकाबाट कभत्र पस। ककनभने ढोका फराककलो छ र कवनाशमा पुर् याउने बाटो 

फराककलो छ, र त्यहााँबाट कभत्र पस्नेहरू धेरै छन्। 14 ककनकक जीवनमा पु¥याउने ढोका 

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

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारले जीवनमा डोयाथउाँछ! 

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

सुसमाचार प्रचारमा कर्यो भन्ने धारणालाई बेवास्ता गरेको देखखन्छ, धमथकनरपेक्ष धमथशास्त्रीहरू र 

इकतहासकारहरूले प्राय: बाइबलले वास्तवमा यही कसकाउाँछ भनेर बुझेका छन्। 

यद्यकप, येशू आफैले आफ्ना चेलाहरूले परमशे्वरको राज्यको सुसमाचार कसकाउने अपेक्षा गनुथभएको 

कर्यो (लूका 9: 2,60 )। ककनभने भकवष्यको राज्य परमेश्वरको कनयमहरूमा आधाररत हुनेछ, यसले शाखन्त 

र समृखद्ध ल्याउनेछ - र यस युगमा ती कनयमहरूको पालना गदाथ सााँचो शाखन्त हुन्छ (भजन 119:165; 

एकफसी 2:15)। 

र राज्यको यो सुसमाचार पुरानो कनयमका शास्त्रहरूमा र्ाहा कर्यो। 
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3.  अउ जी उठै कै द्वारा मृतु्य अउ पाप कै उपर अपै जीत क 

परमाणीत कई सकत? 

येशूको पकहलो र अखन्तम रेकडथ गररएको उपदेशमा परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको घोषणा गररएको 

कर्यो (मकूथ स 1:14-15; पे्रररत 1:3)। 

परमेश् वरको राज्य भनकेो येशकूो समयका यहूदीहरूले कतनीहरूको धमथशास्त्रमा उल्लेख 

गररएबमोकजम केही र्ाहा पाउनु पने कुरा हो, जसलाई हामी अकहले पुरानो कनयम भन्छौ ां। 

दाकनयलले राज्यको बारेमा कसकाए 

अगमवक्ता दाकनयलले यस्तो लेखे: 

40 अकन चौर्ो राज्य फलामजस्तै बकलयो हुनेछ, जसरी फलामले टुक्रा-टुक्रा पाछथ  र सबै कुरा 

चकनाचरु पाछथ । र चकनाचूर गने फलामले जस्तै, त्यो राज्य टुक्रा टुक्रा पानेछ र अरू 

सबैलाई चकनाचूर पानेछ। 41 जहााँ तपाईांले खुिा र औांलाहरू देख्नभुयो, केही कुमालेको 

माटोको र केही फलामको, राज्य कवभाकजत हुनेछ; तैपकन फलामको बल त्यसमा हुनेछ, 

जसरी कतमीहरूले फलामलाई कसरेकमक माटो कमकसएको देख्यौ। 42 र जसरी खुिाका 

औांलाहरू केही फलामका र केही माटोका कर्ए, त्यसरी नै राज्य केही हदसम्म बकलयो र 

आांकशक रूपमा कमजोर हुनेछ। 43 जसरी तपाईांले फलामलाई कसरेकमक माटो कमसाएको 

देख्नुभयो, कतनीहरू माकनसहरूको बीउसाँग कमकसनेछन्। तर कतनीहरूले एकअकाथलाई 

पछ्याउने छैनन्, जसरी फलाम माटोसाँग कमलै्दन। 44 अकन यी राजाहरूको समयमा स्वगथका 

परमेश्वरले एउटा राज्य स्र्ापना गनुथहुनेछ जुन ककहलै्य नष्ट् हुनेछैन। र राज्य अरू 

माकनसहरूलाई छोकडने छैन। यसले टुक्रा-टुक्रा पानेछ र यी सबै राज्यहरूलाई भस्म गनेछ, र 

यो सधैंभरर खडा हुनेछ (दाकनयल 2:40-44)। 

18 तर सवोच्चका सन्तहरूले राज्य ग्हण गनेछन्, र राज्य सदासवथदाको लाकग अकधकार 

गनेछन।् (दाकनयल 7:18)। 

21 “मैले हेरररहेको कर्एाँ ; र एउटै कसङले सन्तहरू कवरुद्ध लकडरहेको कर्यो, र कतनीहरूको 

कवरुद्धमा प्रबल हुाँदै कर्यो, 22 जबसम्म प्राचीन कदनहरू नआउन्जेल, र सवोच्चका सन्तहरूको 

पक्षमा फैसला गररयो, र सन्तहरूले राज्य अकधकार गने समय आयो। । (दाकनयल 7:21-22) 

दाकनयलबाट, हामीले समय आउनेछ जब परमशे्वरको राज्यले यस सांसारका राज्यहरूलाई नाश गनेछ र 

सधैंभरर रहनेछ भनेर कसक्छौ ां। यो राज्य प्राप्त गनथमा सन्तहरूको पकन भूकमका हुन्छ भन्ने कुरा पकन हामी 

जान्दछौां। 

दाकनयलका भकवष्यवाणीहरूका धेरै भागहरू 21 औां शताब्दीमा हाम्रो समयका लाकग हुन् । 
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नयााँ कनयमका केही अांशहरूलाई ध्यान कदनुहोस्: 

12 “कतमीले देखेका दश कसङहरू दश राजाहरू हुन् जसले अकहलेसम्म कुनै राज्य पाएका 

छैनन्, तर कतनीहरूले पशुसाँग राजाको रूपमा एक घण्टाको लाकग अकधकार पाउाँछन्। 13 

कयनीहरू एउटै मनका छन्, र कतनीहरूले आफ्नो शखक्त र अकधकार पशुलाई कदनेछन्। 14 

कयनीहरूले रु्मासाँग युद्ध गनेछन्, र रु्माले कतनीहरूलाई कजत्नेछ, ककनकक उहााँ प्रभुहरूका 

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

कवश्वासयोग्य छन।्” (प्रकाश 17:12-14) 

त्यसोभए, हामी पुरानो र नयााँ कनयम दुवैमा यो अवधारणा देख्छौ ां कक अ्य गर समयको पाकर्थव राज्य हुनेछ 

जसमा दस भागहरू हुनेछन् र परमेश्वरले यसलाई नष्ट् गनुथहुनेछ र आफ्नो राज्य स्र्ापना गनुथहुनेछ। 

यशैयाले राज्यको बारेमा कसकाए 

परमेश्वरले यशयैालाई परमेश्वरको राज्यको पकहलो भाग, सहस्राब्दी भनेर कचकनने हजार वषथको शासनको 

बारेमा यसरी लेख्न पे्रररत गनुथभयो: 

1 कयशैको डााँठबाट एउटा लट्ठी कनस्कनेछ, र त्यसको जराबाट एउटा हााँगा कनस्कनेछ। 2 

परमप्रभुको आत्मा उहााँमा रहनुहुनेछ, बुखद्ध र समझको आत्मा, सल्लाह र शखक्तको आत्मा, 

ज्ञान र प्रभुको भयको आत्मा। 

3 परमप्रभुको भयमा उहााँको आनन्द हुन्छ, र उहााँले आफ्नो आाँखाको दृकष्ट्ले न्याय गनुथहुन्न, न 

कानले सुनेर कनणथय गनुथहुन्छ। 4 तर उहााँले धाकमथकताले गररबको न्याय गनुथहुनछे, र न्यायपूवथक 

कनणथय गनुथहुनेछ 

पृथ्वी को नम्र को लागी ; उहााँले आफ्नो मुखको लट्ठीले पृथ्वीलाई प्रहार गनुथहुनेछ, र आफ्नो 

ओठको सासले उहााँले दुष्ट्हरूलाई मानुथहुनेछ। 5 धाकमथकता उहााँको कम्मरको बेल्ट हुनेछ, र 

कवश्वासयोग्यता उहााँको कम्मरको बेल्ट हुनेछ। 

6 “ब्ााँसो पकन रु्मासाँग बस्नेछ, कचतवुा बाख्राको पाठोसाँग, बाछो र जवान कसांह र मोटा 

बोकाहरू साँगै सुत्नेछन।् अकन एउटा सानो बालकले कतनीहरूलाई अगुवाइ गनेछ। 7 गाई र 

भालु चनेछन्। कतनीहरूका केटाकेटीहरू साँगै सुत्नछेन्। अकन कसांहले गोरुले जस्तै पराल 

खानेछ। 8 दूध खुवाउने बालकले सपथको प्वालमा खेल्नुपछथ , र दूध छुटाएको बालकले सपथको ओडारमा 

आफ्नो हात राख्नुपछथ । 9 कतनीहरूले मरेो सबै पकवत्र पवथतमा हाकन वा कवनाश गनेछैनन्, 

ककनकक समुद्रको पानीले ढाकेझै ाँ पृथ्वी परमप्रभुको ज्ञानले भररनेछ। 

10 “त्यस कदन त्यहााँ कयशकैो जरा हुनेछ, जो माकनसहरूको लाकग झण्डाको रूपमा खडा 

हुनेछ। ककनकक अन्यजाकतहरूले उहााँलाई खोज्नेछन्, र उहााँको कवश्राम स्र्ान मकहकमत 

हुनेछ।” (यशयैा 11:1-10) 
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मैले यसलाई परमशे्वरको राज्यको पकहलो भाग वा पकहलो चरणको रूपमा उल्लखे गनुथको कारण यो हो 

कक यो एक समय हो जहााँ यो भौकतक हुनेछ (पकवत्र सहर, नयााँ यरूशलेम स्वगथबाट तल आउनु अकघ, 

प्रकाश 21)। र हजार वषथसम्म रहनेछ। यशैयाले यस चरणको भौकतक पक्षलाई पुकष्ट् गरे जब उनले जारी 

राखे: 

11 त्यस कदनमा यस्तो हुन आउनेछ कक परमप्रभुले दोस्रो पटक आफ्नो हात राख् नुहुने उहााँका 

बााँकी रहेका आफ्ना जनहरूलाई जो अशू्शर र कमश्रबाट, पारोसोस र कुशबाट, एलाम र 

कशनारबाट, हमातबाट र त् यसका बााँकी रहेकाहरूलाई पुन: प्राखप्त गनुथहुनेछ। समुद्र को 

टापुहरु। 

12 उहााँले जाकतहरूका लाकग एउटा झण्डा खडा गनुथहुनेछ, र इस्राएलका बकहषृ्कतहरूलाई 

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

एफ्राइमको ईष्याथ पकन हट्नेछ, र यहूदाका शतु्रहरू नष्ट् हुनेछन्। एपै्रमले यहूदालाई ईष्याथ 

गनेछैन, र यहूदाले एपै्रमलाई सताउने छैन। 14 तर कतनीहरू पकलश्तीहरूको कााँधमा 

पखश् चमकतर उड्नेछन्। कतनीहरूले कमलेर पूवथका माकनसहरूलाई लुट्नछेन्। कतनीहरूले 

एदोम र मोआबमाकर् आफ्नो हात राख्नेछन।् अकन अम्मोनका माकनसहरूले कतनीहरूको 

आज्ञा पालन गनेछन्। 15 परमप्रभुले कमश्रको समुद्रको कजब्रोलाई पूणथ रूपमा नष्ट् गनुथहुनेछ। 

उहााँले आफ्नो शखक्तशाली बतासले नदीमाकर् आफ्नो मुट्ठी हल्लाउनुहुन्छ, र सात 

खोलाहरूमा प्रहार गनुथहुनेछ, र माकनसहरूलाई सुक्खा झोला पार गनुथहुनेछ। 16 अशू्शरबाट 

छोकडने उहााँका जनहरूका बााँकी रहेकाहरूका लाकग त्यहााँ एउटा राजमागथ हुनेछ, जसरी 

इस्राएलको लाकग उहााँ कमश्रको भूकमबाट आउनभुएको कदनमा कर्यो। (यशैया 11:11-16) 

यशैया पकन लेख्न पे्रररत कर्ए: 

2 अब पकछल्ला कदनहरूमा यस्तो हुन आउनेछ कक परमप्रभुको मखन्दरको पहाड 

पहाडहरूको टुप्पोमा स्र्ाकपत हुनेछ, र पहाडहरू भन्दा माकर् उचाइनेछ; अकन सबै 

जाकतहरू त्यसमा बग्नेछन्। 3 धेरै माकनसहरू आउनेछन् र भन्नेछन्, "आऊ, र हामी 

परमप्रभुको पहाडमा, याकूबका परमशे्वरको घरमा जाऔां। उहााँले हामीलाई उहााँका मागथहरू 

कसकाउनुहुनेछ, र हामी उहााँका मागथहरूमा कहाँड्नछेौ ां।” ककनकक कसयोनबाट र्व्वस्र्ा , र 

यरूशलेमबाट परमप्रभुको वचन कनस्कनेछ। 4 उहााँले राष्ट्र हरू बीच न्याय गनुथहुनेछ, र धेरै 

माकनसहरूलाई हप्काउनुहुन्छ। कतनीहरूले आफ्ना तरवारहरू कपटेर हलोको फाली 

बनाइकदनेछन्, र कतनीहरूका भालाहरू कााँट्ने अङ्कुसेहरू बनाउनछेन्। जाकतले राष्ट्रको 

कवरुद्धमा तरवार उठाउनछैेन, न त कतनीहरूले फेरर युद्ध कसक्नछेन।् ... 11 माकनसको उच्च 

रूपलाई नम्र बनाइनेछ, माकनसहरूको अहङ्कार झुकाइनेछ, र त्यस कदनमा परमप्रभु मात्र 

उच्च हुनेछ। (यशैया 2: 2-4,11 ) 

यसरी, यो पृथ्वीमा शाखन्तको काल्पकनक समय हुनेछ। अन्ततुः, यो सदाको लाकग हुनेछ, यशेूको शासनको 

सार्। कवकभन्न धमथशास्त्रहरूमा आधाररत (भजन 90:4; 92:1; यशैया 2:11; होसे 6:2), यहूदी ताल्मुडले यो 

1,000 वषथसम्म कसकाउाँछ (बेकबलोकनयन ताल्मडु: टर ्याके्टट सेने्हकडर न फोकलयो 97a)। 
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यशैया लाई कनम्न लेख्न पे्रररत गररएको कर्यो: 

6 ककनकक हाम्रा कनखि एउटा बालक जखन्मएको छ, हामीलाई पुत्र कदइएको छ। र सरकार 

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

कपता, शाखन्तका राजकुमार भकननेछ। 7 उहााँको शासन र शाखन्तको बृखद्धको कुनै अन्त हुनेछैन, 

डेकभडको कसांहासनमा र उहााँको राज्यमाकर्, त्यसलाई आदेश कदन र न्याय र न्यायको सार् 

स्र्ापना गनथ त्यस समयदेखख अगाकडसम्म, सदाको लाकग पकन। सेनाहरूका परमप्रभुको 

जोशले यो कायथ गनेछ। (यशैया 9:6-7) 

ध्यान कदनुहोस् कक यशैयाले यशेू आउनुहुनेछ र सरकारको सार् राज्य स्र्ापना गनुथहुनेछ। ख्रीष्ट्को दाबी 

गने धेरैले यस खण्डलाई कवशेष गरी प्रत्येक वषथ कडसेम्बरमा उद्धृत गरे तापकन कतनीहरूले येशूको जन्म 

हुनेछ भन्ने तथ्यभन्दा बढी भकवष्यवाणी गरररहेको कुरालाई बेवास्ता गछथन्। बाइबलले देखाउाँछ कक 

परमेश्वरको राज्यमा प्रजाहरूमाकर् कानुन भएको सरकार छ, र यशेू त्यसमाकर् हुनुहुनेछ। यशैया, 

दाकनयल र अरूले यो भकवष्यवाणी गरे। 

परमेश्वरका कनयमहरू पे्रमको मागथ हुन् (मत्ती 22:37-40; यूहन्ना 15:10) र परमशे्वरको राज्य ती 

कनयमहरूमा आधाररत हुनेछ। त्यसकारण, परमशे्वरको राज्य, सांसारमा धेरैले यसलाई हेदाथ पकन, पे्रममा 

आधाररत हुनेछ। 

भजन र र्प 

यो दाकनयल र यशैया मात्र कर्एनन् कक परमेश्वरले परमेश्वरको आउाँदै गरेको राज्यको बारेमा लेख्न पे्रररत 

गनुथभयो। 

इजककएललाई लेख्न पे्रररत गररएको कर्यो कक इजरायलका जनजाकतहरू (केवल यहूदीहरू मात्र होइन) 

जो महासङ्कष्ट्को समयमा छररएका कर्ए सहस्राब्दी राज्यमा एकसार् भेला हुनेछन्: 

17 यसकारण भन, ' परमप्रभु परमेश् वर यसो भन् नुहुन् छ: “म कतमीहरूलाई जाकत-जाकतहरूबाट 

भेला गनेछु, कतमीहरूलाई कततर-कबतर भएका देशहरूबाट भेला गनेछु, र म कतमीहरूलाई 

इस्राएलको भूकम कदनेछु।”' 18 अकन कतनीहरू त्यहााँ जानेछन् । अकन कतनीहरूले त्यहााँबाट 

त्यसका सबै कघनलाग्दो चीजहरू र त्यसका सबै कघनलाग्दा चीजहरू हटाउनेछन्। 19 तब म 

कतनीहरूलाई एउटा हृदय कदनेछु, र कतनीहरूमा नयााँ आत्मा हाकलकदनेछु, र कतनीहरूको 

शरीरबाट ढुिाको हृदय कनकाल्नेछु, र कतनीहरूलाई मासुको हृदय कदनेछु, 20 ताकक कतनीहरू 

मेरा कनयमहरूमा कहाँड् न र मरेा कनयमहरू पालन गनथ सकून्। कतनीहरूलाई गर; अकन 

कतनीहरू मेरा माकनसहरू हुनेछन्, र म कतनीहरूको परमेश्वर हुनेछु। 21 तर जसको हृदयले 

कघनलाग्दा कुराहरू र कघनलाग्दा कामहरू गन ेइच्छालाई पछ्याउाँछ, म कतनीहरूका कामको 

दण्ड कतनीहरूकै कशरमा कदनेछु,” परमप्रभु परमेश् वर भन् नुहुन् छ। (इजककएल 11:17-21) 

इस्राएलका कुलहरूका सन्तानहरू अब उप्रान्त कततरकबतर हुनेछैनन्, तर कतनीहरूले परमशे्वरका 

कनयमहरू पालन गनेछन् र कघनलाग्दो चीजहरू खान छोड्नेछन् (लेवी 11; र्व्वस्र्ा 14)। 
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परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको बारेमा भजनसांग्हमा कनम्नलाई ध्यान कदनुहोस्: 

27 सांसारका सबै छेउछाउका माकनसहरूले सम्हझनेछन् र परमप्रभुकतर फकथ नेछन्, र 

राष्ट्र हरूका सबै पररवारहरूले तपाईांको सामुन् ने आराधना गनेछन।् 28 ककनकक राज्य 

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

6 हे परमेश्वर, तपाईांको कसांहासन सदासवथदा रकहरहन्छ। धाकमथकताको राजदण्ड तपाईको 

राज्यको राजदण्ड हो । (भजनसांग्ह 45:6) 

1 हे परमप्रभुको कनखि एउटा नयााँ गीत गाओ! सारा पृथ् वी हो, परमप्रभुको कनखम्ह त गाओ। 2 

परमप्रभुको कनखि गाओ, उहााँको नाउाँको प्रशांसा गर। कदनकदनै उहााँको मुखक्तको सुसमाचार 

घोषणा गनुथहोस्। 3 जाकतहरूका बीचमा उहााँको मकहमा, सबै माकनसहरूका बीचमा उहााँका 

अचम्मका कुराहरू घोषणा गनुथहोस्। (भजन 96:1-3; पकन cf। 1 इकतहास 16:23-24) 

10 हे परमप्रभु, तपाईांका सबै कामहरूले तपाईांको प्रशांसा गनेछन्, र तपाईांका सन्तहरूले 

तपाईांलाई आशीवाथद कदनेछन्। 11 कतनीहरूले तपाईांको राज्यको मकहमाको कुरा गनेछन् , र 

तपाईांको शखक्तको कुरा गनेछन्, 12 माकनसहरूका छोराहरूलाई उहााँका शखक्तशाली 

कायथहरू, र उहााँको राज्यको मकहकमत मकहमाको बारेमा बताउन। 13 तपाईांको राज्य अनन्त 

राज्य हो, र तपाईांको प्रभुत्व सबै पुस्तासम्म रकहरहन्छ। (भजन 145:10-13) 

पुरानो कनयमका कवकभन्न लेखकहरूले पकन राज्यका पक्षहरूको बारेमा लेखेका छन् (जस्तै इजककएल 

20:33; ओबकदया 21; मीका 4:7)। 

त्यसोभए, जब येशूले परमशे्वरको राज्यको सुसमाचार कसकाउन र्ाल्नुभयो, उहााँका तत्काल श्रोताहरूले 

आधारभूत अवधारणासाँग केही पररकचत कर्ए। 
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4.  जबकक बहुत से शब्दकाांषो के पररभासा कै तरह य समझऐ 

कै बरे एएकअच्छा? 

सुसमाचार जस्तो धेरै कायथहरू येशूको र्व्खक्तको बारेमा मात्र सुसमाचार हो, वास्तकवकता यो हो कक 

येशूका अनुयायीहरूले परमशे्वरको राज्यको सुसमाचार कसकाए। यशेूले ल्याउनुभएको सने्दश यही हो। 

पे्रररत पावलले परमेश्वर र येशकूो राज्यको बारेमा लेखे: 

8 अकन उहााँ सभाघरमा जानुभयो र परमशे्वरको राज्यका कुराहरूको बारेमा तकथ  गदै र 

मनाउन तीन मकहनासम्म साहसपूवथक बोल्नुभयो (पे्रररत 19:8)। 

25 अकन सााँच्चै, अब मलाई र्ाहा छ कक तपाईांहरू सबै, जसमधे्य म परमेश्वरको राज्यको 

प्रचार गनथ गएको छु (पे्रररत 20:25)। 

23 त्यसैले जब कतनीहरूले उहााँलाई एक कदन तोकेका कर्ए, धेरै उहााँको बासस्र्ानमा 

उहााँकहााँ आए, जसलाई उहााँले र्व्ाख्या गनुथभयो र गखिरताका सार् परमेश्वरको राज्यको 

गवाही कदनुभयो, कतनीहरूलाई मोशाको र्व्वस्र्ा र अगमवक्ताहरू दुवैबाट यशेूको बारेमा 

कबहानदेखख सााँझसम्म मनाउनुभयो। … 31 परमशे्वरको राज्यको प्रचार गदै र प्रभु यशेू ख्रीष्ट्साँग 

सम्बखन्धत कुराहरू पूणथ कवश्वासका सार् कसकाउाँदै, उहााँलाई कसैले कनषेध गदैन (पे्रररत 

28:23,31 ) । 

ध्यान कदनुहोस् कक परमेश्वरको राज्य येशूको बारेमा मात्र होइन (यद्यकप उहााँ यसको एक प्रमुख भाग 

हुनुहुन्छ), जस्त ैपावलले पकन यशेूको बारेमा उहााँले परमशे्वरको राज्यको बारेमा कसकाएका कुराहरूबाट 

अलग कसकाउनुभयो। 

पावलले यसलाई परमशे्वरको सुसमाचार पकन भने, तर त्यो अझै पकन परमशे्वरको राज्यको सुसमाचार 

कर्यो: 

9 ... हामीले कतमीहरूलाई परमेश् वरको सुसमाचार प्रचार गर् यौ ां ... 12 कक कतमीहरूलाई उहााँको 

आफ्नै राज्य र मकहमामा बोलाउनुहुने परमेश् वरको योग्यको कहांड्न। (1 रे्सलोकनकी 2:9 ,12 ) 

पावलले यसलाई ख्रीष्ट्को सुसमाचार पकन भने (रोमी 1:16)। यशेकूो "असल सने्दश", उहााँले 

कसकाउनुभएको सने्दश।  

कवचार गनुथहोस् कक यो केवल येशू ख्रीष्ट्को र्व्खक्त वा र्व्खक्तगत मुखक्तको बारेमा मात्र सुसमाचार कर्एन। 

पावलले भने कक ख्रीष्ट्को सुसमाचारमा येशूको आज्ञापालन, उहााँको पुनरागमन र परमेश्वरको न्याय 

समावेश छ: 
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6 ...परमेश् वरले कतमीहरूलाई सताउनेहरूलाई सङ्क् टमा बदला कदनुहुन्छ, 7 र परमेश् वरलाई 

कचन् न नसक्नेहरूलाई बदला कलने ज् योकत आगोमा प्रभु येशू उहााँका शखक्तशाली 

स् वगथदूतहरूसाँग प्रकट हुाँदा हामीसाँग कवस् ताररत भएकाहरूलाई कवश्राम कदनुहुनेछ। र हाम्रा 

प्रभु येशू ख्रीष्ट्को सुसमाचार नमान्नेहरूमाकर्। 9 कयनीहरूलाई परमप्रभुको उपखस्र्कतबाट र 

उहााँको शखक्तको मकहमाबाट अनन्त कवनाशको सार् दण्ड कदइनेछ, 10 जब उहााँ आउनुहुन्छ, 

उहााँका सन्तहरूमा मकहमा हुन र कवश्वास गनेहरूका बीचमा प्रशांसाको लाकग, ककनभने हाम्रो 

गवाही। कतमीहरूका बीचमा कवश्वास गररएको कर्यो (2 रे्सलोकनकी 1:6-10)। 

नयााँ कनयमले देखाउाँछ कक राज्य भनेको हामीले प्राप्त गने चीज हो, न कक हामी अब यसलाई पूणथ रूपमा 

प्राप्त गछौं: 

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

हामी अकहले परमशे्वरको राज्यको कहस्सा बन्न पाउाँछौ ां र हेनथ सक्छौ ां, तर पूणथ रूपमा प्रवेश गरेका छैनौ ां। 

पावलले कवशेष रूपमा पुकष्ट् गरे कक एक र्व्खक्त एक मत्यथ मानवको रूपमा परमेश्वरको राज्यमा पूणथ 

रूपमा प्रवेश गदैन, जस्तै यो पुनरुत्थान पकछ हुन्छ: 

50 अब म यो भन्छु, भाइहरू, मासु र रगतले परमशे्वरको राज्यको उत्तराकधकारी हुन सकै्दन। 

न त भ्रष्ट्ाचारले भ्रष्ट्ाचारलाई वांशानुगत गदैन। 51 हेर, म कतमीलाई एउटा रहस्य भन्छु: हामी 

सबै सुत्ने छैनौ ां, तर हामी सबै पररवतथन हुनेछौ ां - 52 एक क्षणमा, आाँखाको कझल्कामा, अखन्तम 

तुरहीमा। ककनकक तुरही बज्नछे, र मरेकाहरू अकवनाशी बौरी उठ्नेछन्, र हामी पररवतथन 

हुनेछौ ां (1 कोररन्थी 15:50-52)। 

1 यसकारण म कतमीहरूलाई परमशे् वर र प्रभु यशेू ख्री् टको सामुन् ने आज्ञा कदन्छु, जसले 

उहााँको आगमन र उहााँको राज्यमा जीकवत र मरेकाहरूको न्याय गनुथहुनेछ। 

(2 कतमोर्ी 4:1)। 

पावलले त्यो मात्र कसकाएनन्, तर यशेूले परमशे्वर कपतालाई राज्य सुम्पनुहुनछे: 

20 तर अब ख्रीष्ट् मरेकाहरूबाट बौरी उठ्नुभएको छ, र कनद्रामा परेकाहरूको पकहलो फल 

हुनुभएको छ। 21 ककनकक माकनसद्वारा मतृ्यु आयो, माकनसद्वारा मरेकाहरूको पुनरुत्थान पकन 

आयो। 22 ककनकक जसरी आदममा सबै मछथन्, त्यसरी नै ख्रीष्ट्मा सबै जीकवत हुनेछन्। 23 तर 

प्रत्येकले आ-आफ्नो क्रममा: ख्रीष्ट् पकहलो फल , पकछ जो उहााँको आगमनमा ख्रीष्ट्का हुन्। 
24 त्यसपकछ अन्त आउाँछ , जब उहााँले राज्यलाई परमेश्वर कपतालाई सुम्पनुहुन्छ, जब उहााँले 

सबै शासन र सबै अकधकार र शखक्तको अ्य गर गनुथहुन्छ। 25 ककनकक उहााँले सबै शतु्रहरूलाई 

उहााँको खुिामुकन नराखुन्जेल उहााँले शासन गनुथपछथ। (1 कोररन्थी 15:20-25)। 
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पावलले यो पकन कसकाए कक अधमी (आज्ञा तोड्नेहरू) परमशे्वरको राज्यको उत्तराकधकारी हुनेछैनन्: 

9 के कतमीलाई र्ाहा छैन कक अधमीहरूले परमशे्वरको राज्यको हकदार हुनछैेनन्? धोकामा 

नपनुथ होला। न त र्व्कभचारीहरू, न मूकतथपूजकहरू, न र्व्कभचारीहरू, न समकलिीहरू, न त 

सदोमाइटहरू, 10 न चोरहरू, न लोभीहरू, न त मतवालाहरू, न गाली गनेहरू, न लूटपाट 

गनेहरूले परमेश्वरको राज्यको उत्तराकधकारी हुनेछन् (1 कोररन्थी 6:9-10) । 

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

मूकतथपूजा, जादू, घृणा, झगडा, ईष्याथ, क्रोधको प्रकोप, स्वार्ी महत्वाकाांक्षा, कलह, कवधमथ, 21 

ईष्याथ, हत्या, मतवालापन, र जस्तै; जसको बारेमा म कतमीहरूलाई पकहलै्य भन्दछु, जसरी मैले 

कवगतमा पकन भनेको कर्एाँ , कक त्यस्ता कुराहरू गनेहरूले परमशे्वरको राज्यको हकदार 

हुनेछैनन् (गलाती 5:19-21)। 

5 यसकारण कतमीहरूलाई र्ाहा छ, कक कुनै र्व्कभचारी, अशुद्ध माकनस वा लोभी माकनस, जो 

मूकतथपूजक हो, ख्रीष्ट् र परमशे्वरको राज्यमा कुनै उत्तराकधकार हुाँदैन (एकफसी 5:5)। 

परमेश्वरसाँग स्तरहरू छन् र उहााँको राज्यमा प्रवेश गनथ सक्षम हुनको लाकग पापबाट पिात्तापको माग 

गनुथहुन्छ। पे्रररत पावलले चेताउनी कदए कक कसै-कसैले यशेूको सुसमाचारको जवाफ हो भनरे 

कसकाउाँदैनन्, तर अको हो: 

3 परमेश् वर कपता र हाम्रा प्रभु येशू ख्री् टबाट कतमीहरूलाई अनुग्ह र शाखन् त होस्, 4 जसले 

हाम्रा पापहरूका कनखम्ह त आफैलाई अपथण गनुथभयो, ताकक हाम्रा परमेश् वर र कपताको 

इच् छाअनुसार उहााँले हामीलाई यस वतथमान दु् ट युगबाट छुटकारा कदनभुयो, 5 जसको 

मकहमा होस्। सधै सधैका लाकग। आमेन। 6 म अचम्म मान्छु कक तपाईां ख्रीष्ट्को अनगु्हमा 

बोलाउनुहुने उहााँबाट यकत चााँडै टाढा जााँदै हुनुहुन्छ, अको सुसमाचारमा, 7 जुन अको होइन। 

तर कतमीहरूलाई दुुःख कदने र ख्रीष्ट्को सुसमाचारलाई कबगानथ चाहनेहरू छन्। 8 तर हामीले 

कतमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार बाहेक हामीले वा स्वगथको स्वगथदूतले कतमीहरूलाई 

अरू कुनै सुसमाचार सुनाउनुभयो भने पकन त्यो श्राकपत होस्। 9 जसरी हामीले पकहले नै 

भनेका छौ ाँ, त्यसरी नै अब म फेरर भन्छु, कतमीहरूले पाएको सुसमाचारबाहेक अरू कुनै 

सुसमाचार कतमीहरूलाई कसैले सुनाउाँछ भने, त्यो श्राकपत होस्। (गलाती 1:3-9) 

3 तर मलाई डर छ, कक कतै सपथले आफ्नो धूतथताले हव्वालाई धोका कदयो, त्यसरी नै ख्रीष्ट्मा 

भएको सरलताबाट कतमीहरूको मन भ्रष्ट् होस्। 4 ककनकक यकद आउनुहुनलेे हामीले प्रचार 

नगरेको अको येशकूो प्रचार गछथ  भने, वा तपाईांले नपाएका अकै आत्मा वा तपाईांले स्वीकार 

नगरेको अको सुसमाचार पाउनुभयो भने - तपाईांले त्यसलाई सहनु होला! (2 कोररन्थी 11:3-

4) 

"अको" र "कभन्न," वास्तवमा झूटो, सुसमाचार के कर्यो? 

झूटो सुसमाचारको कवकभन्न भागहरू छन।् 
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सामान्यतया, झूटो सुसमाचार भनेको कवश्वास गनुथ हो कक तपाईांले परमेश्वरको आज्ञापालन गनुथपदैन र 

परमेश्वरलाई कचन्ने दाबी गदै उहााँको मागथमा सत्य जीवन कजउनको लाकग वास्तवमै प्रयास गनुथपछथ  (cf. 

मत्ती 7:21-23)। यो स्वार्थ उन्मखु हुन जान्छ। 

सपथले हव्वालाई झनै्ड 6000 वषथ पकहले झूटो सुसमाचारको लाकग बहकाएको कर्यो (उत्पकत्त 3) - र 

माकनसहरूले कवश्वास गरेका छन् कक उनीहरूले परमशे्वर भन्दा राम्रो जान्दछन् र आफ्नो लाकग राम्रो र 

खराबको कनणथय गनुथपछथ । हो, येशू आउनुभएपकछ, उहााँको नाम प्रायुः कवकभन्न झूटा सुसमाचारहरूमा 

जोकडएको कर्यो — र यो जारी छ र अखन्तम कवरोधीको समयसम्म जारी रहनछे। 

अब पे्रररत पावलको समयमा, झूटा सुसमाचार अकनवायथ रूपमा सत्य र तु्रकटको एक ज्ञानवादी/रहस्यवादी 

कमश्रण कर्यो। ज्ञानवादीहरूले मूल रूपमा कवश्वास गरे् कक कवशेष ज्ञान भनेको मुखक्त सकहत आध्याखत्मक 

अन्तरदृकष्ट् प्राप्त गनथ आवश्यक कर्यो। ज्ञानकवद्हरूले शरीरले गरेको कामको कुनै खास नकतजा होइन 

भन्ने कवश्वास गने झुकाव कर्यो र कतनीहरू सातौ ां कदनको सब्बर् जस्ता माकमलामा परमेश्वरको आज्ञापालन 

गने कवपक्षमा कर्ए। त्यस्ता एक झूटा नेता कसमोन म्यागस कर्ए, जसलाई पे्रररत पतु्रस (पे्रररत 8:18-21) 

द्वारा चेतावनी कदइएको कर्यो। 

तर यो सकजलो छैन 

नयााँ कनयमले देखाउाँछ कक कफकलपले परमशे्वरको राज्य कसकाए: 

5 त्यसपकछ कफकलप तल सामररया सहरमा गए र कतनीहरूलाई ख्रीष्ट्को प्रचार गरे। ... 12 

कतनीहरूले कफकलपलाई कवश्वास गरे जब उनले परमेश्वरको राज्यको बारेमा कुराहरू प्रचार 

गरे ... (पे्रररत 8:5,12 ) । 

तर येशू, पावल र चेलाहरूले परमेश्वरको राज्यमा प्रवशे गनथ सकजलो छैन भनरे कसकाउनुभयो: 

24 अकन जब यशेूले देख्नुभयो कक उहााँ साहै्र दु:खी हुनुभयो, उहााँले भन्नुभयो, “धनी 

भएकाहरूलाई परमशे्वरको राज्यमा प्रवेश गनथ ककत्त गाह्रो छ! 25 ककनकक धनी माकनसलाई 

परमेश् वरको राज्यमा पस् नुभन्दा ऊाँ टलाई कसयोको नाकाबाट कछनथ सकजलो छ।” 

26 अकन सुन्नेहरूले भने, “त्यसो भए कसलाई बचाउन सककन्छ?” 

27 तर उहााँले भन्नुभयो, “माकनसहरूमा असिव कुराहरू परमेश् वरबाट सिव छ।” (लूका 

18:24-27) 

22 "हामीले धेरै सङ्कष्ट्हरू पार गरेर परमेश्वरको राज्यमा प्रवशे गनुथपछथ  " ( पे्रररत 14:22)। 

3 भाइहरू हो, कतमीहरूको लाकग सधैं परमेश्वरलाई धन्यवाद कदन हामी बाध्य छौ ां 
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उपयकु्त छ, ककनकक कतमीहरूको कवश् वास एकदमै बढ्दै गएको छ, र कतमीहरू सबैको पे्रम 

एक-अकाथप्रकत प्रशस्त छ, 4 ताकक कतमीहरूले सहने सबै सतावटहरू र सङ्कष्ट्हरूमा 

कतमीहरूको धैयथता र कवश् वासको लाकग हामी आफैं ले कतमीहरूलाई परमेश् वरका 

मण्डलीहरूमा घमण्ड गछौं, 5 जुन परमेश्वरको धाकमथक न्यायको स्पष्ट् प्रमाण हो, ताकक तपाईां 

परमेश्वरको राज्यको योग्यको गकनयोस्, जसको लाकग तपाईांले दुुःख पकन भोग्नु हुन्छ। 6 ककनकक 

तपाईलाई सताउनेहरूलाई सङ्कष्ट्मा बदला कदनु परमेश्वरको लाकग उकचत कुरा हो, 7 र प्रभु 

येशू उहााँका शखक्तशाली स्वगथदूतहरूसाँग स्वगथबाट प्रकट हुाँदा हामीसाँग कवचकलत भएका 

कतमीहरूलाई कवश्राम कदनु, (2 रे्सलोकनकी 1:3-7) )। 

ककठनाइहरूको कारणले गदाथ, केहीलाई मात्र बोलाइन्छ र यस युगमा यसको भाग हुन चुकनएको छ 

(मत्ती 22:1-14; यूहन्ना 6:44; कहबू्र 6:4-6)। अरूलाई पकछ बोलाइनेछ, जस्तै बाइबलले देखाउाँछ कक 

"आत्मामा गल्ती गनेहरूले बु्ेछन्, र गुनासो गनेहरूले कसद्धान्त कसक्नेछन"् (यशैया 29:24)। 

पे्रररत पतु्रसले कसकाउनुभयो कक राज्य अनन्त कर्यो, र परमशे्वरको सुसमाचार लगनशीलताका सार् 

पालन गनुथपदथछ वा त्यहााँ न्याय हुनेछ: 

10 यसकारण, भाइहरू हो, कतमीहरूको आह्वान र चनुावलाई पक्का गनथ अझ बढी लगनशील 

हुनुहोस्, ककनकक यकद कतमीहरूले यी कुराहरू गयौ भने कतमीहरूले ककहलै्य ठेस खानेछैनौ। 
11 ककनकक हाम्रा प्रभु र मुखक्तदाता येशू ख्रीष्ट्को अनन्त राज्यमा कतमीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा 

प्रवेश प्रदान गररनेछ (2 पतु्रस 1:10-11)। 

17 ककनकक परमशे्वरको घरबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ। र यकद यो पकहले हामीबाट 

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

बाइबल र राज्यको अखन्तम पुस्तकहरू 

बाइबलले कसकाउाँछ कक "परमशे्वर पे्रम हुनुहुन्छ" (1 यूहन्ना 4:8,16) र येशू परमशे्वर हुनुहुन्छ (यूहन्ना 

1:1,14)—परमेश् वरको राज्यमा एक राजा हुनेछ जो पे्रम हो र जसको कानूनले पे्रमलाई समर्थन गछथ , घृणा 

होइन। (cf. प्रकाश 22:14-15)। 

बाइबलले यो पकन देखाउाँछ कक परमेश्वरले एउटा स्वगथदूत पठाउनुहुनेछ जसले परमेश्वरको राज्यको 

अनन्त सुसमाचार घोषणा गनेछ (प्रकाश 14:6-7) र त्यसपकछ अको स्वगथदूतले महान् देखखए पकन 

बेकबलोनको पतन हुन्छ भनेर औांल्याउनुहुनेछ (प्रकाश 14:8-9)। यी सने्दशहरू सुसमाचारको अलौककक 

पुकष्ट्करणहरू हुनेछन् जुन सांसारले पकहले साक्षीको रूपमा प्राप्त गरेको कर्यो र अन्तको समयमा 

परमेश्वरमा आउने "ठूलो भीड" को लाकग कारक बन्ने देखखन्छ (प्रकाश 7:9-14) । उठ्ने र पतन हुने 

अखन्तम बेकबलोनी शखक्तको कवपरीत (cf. प्रकाश 18:1-18), परमशे्वरको राज्यको अखन्तम चरण सधैंभरर 

रहन्छ: 
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15 तब सातौ ां स्वगथदूतले बजाए: अकन स्वगथमा चको स्वरहरू सुकनए, “यस सांसारका राज्यहरू 

हाम्रा प्रभु र उहााँका ख्रीष्ट्का राज्यहरू भएका छन्, र उहााँले सदासवथदा राज्य गनुथहुनेछ!” 

(प्रकाश 11:15)। 

येशू राज्यमा शासन गनुथहुनेछ! र बाइबलले उहााँका दुई शीषथकहरू प्रकट गदथछ: 

16 अकन उहााँको लुगामा र उहााँको कतघ्रामा एउटा नाउाँ लेखखएको छ: राजाहरूका राजा र 

प्रभुहरूका प्रभु (प्रकाश 19:16)। 

तर के यशेूले मातै्र शासन गनुथहुनेछ? यो खण्डलाई ध्यान कदनुहोस्: 

4 अकन मैले कसांहासनहरू देखें, र कतनीहरू कतनीहरूमा बसे, र न्याय कतनीहरूलाई सुखम्पएको 

कर्यो। त्यसपकछ मैले ती माकनसहरूका आत्माहरूलाई देखे जो येशू र परमेश्वरको वचनको 

लाकग उनीहरूको गवाहीको लाकग टाउको काकटएका कर्ए, जसले जनावर वा उसको मूकतथको 

पूजा गरेका कर्एनन्, र उनीहरूको कनधारमा वा हातमा उनको छाप पाएका कर्एनन्। अकन 

कतनीहरू बााँचे र ख्रीष्ट्साँग हजार वषथसम्म शासन गरे। । । 6 धन् य र पकवत्र उहााँ हुनुहुन् छ, 

जसको पकहलो पुनरुत्थानमा भाग छ। त्यस्तामाकर् दोस्रो मृत्यकुो कुनै शखक्त छैन, तर 

कतनीहरू परमशे्वर र ख्रीष्ट्का पूजाहारीहरू हुनेछन्, र उहााँसाँग हजार वषथ राज्य गनेछन् 

(प्रकाश 20:4,6 ) । 

सााँचो ख्रीकष्ट्यनहरू ख्रीष्ट्साँग हजार वषथसम्म शासन गनथ पुनरुत्थान हुनछेन्! ककनभने राज्य सधैंभरर 

रहनेछ (प्रकाश 11:15), तर उल्लखे गररएको त्यो शासन एक हजार वषथ मात्र कर्यो। यसैले मैले यसलाई 

पकहले राज्यको पकहलो चरणको रूपमा उल्लखे गरें  - भौकतक, सहस्राब्दी, अखन्तम चरणको कवपररत, 

अकधक आध्याखत्मक, चरण। 

परमेश्वरको राज्यको सहस्राब्दी र अखन्तम चरणहरू बीचमा हुने केही घटनाहरू प्रकाशको पुस्तकमा 

सूचीबद्ध छन्: 

7 अब हजार वषथको अवकध सककएपकछ शैतान आफ्नो जेलबाट छुटकारा पाउनेछ 8 र पृथ्वीको 

चारै कुनामा रहेका जाकतहरू, गोग र मागोगलाई बहकाउन बाकहर कनस्कनछे, कतनीहरूलाई 

लडाइाँमा जम्मा गनथ, जसको सङ्ख्या जकत छ। समुद्रको बालुवा। ... 11 तब मैले एउटा ठूलो 

सेतो कसांहासन र त्यसमा कवराजमान हुनुहुनेलाई देखे ाँ, जसको अनुहारबाट पृथ्वी र स्वगथ भागे। 

र कतनीहरूको लाकग कुन ैठाउाँ फेला परेन। 12 अकन मैले मरेका, साना र ठूला, परमेश्वरको 

अगाकड उकभरहेको देखें, र पुस्तकहरू खोकलएका कर्ए। अकन अको पुस्तक खोकलयो, जुन 

जीवनको पुस्तक हो। अकन मरेकाहरूलाई कतनीहरूका कामहरू अनुसार, पुस्तकहरूमा 

लेखखएका कुराहरूद्वारा न्याय गररयो। 13 समुद्रले त्यसमा भएका मरेकाहरूलाई छोकडकदए, र 

मृत्यु र पातालले कतनीहरूमा भएका मरेकाहरूलाई सुखम्पकदए। अकन कतनीहरूको न्याय 

गररयो, प्रत्येकलाई उसको काम अनुसार। 14 त्यसपकछ मृत्यु र पाताललाई आगोको तालमा 

फाकलयो। यो दोस्रो मृत्यु हो। 15 अकन जीवनको पुस्तकमा लेखखएको नभेकटएको कोही पकन 

आगोको कुण्डमा फाकलयो (प्रकाश 20:7-8, 11-15)। 
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प्रकाशको पुस्तकले देखाउाँछ कक त्यहााँ पकछको चरण हुनेछ जनु हजार वषथको शासन पकछ र दोस्रो मृत्य ु

पकछ आउनेछ: 

1 अब मैले एउटा नयााँ स्वगथ र नयााँ पृथ्वी देखें, ककनकक पकहलो स्वगथ र पकहलो पृथ्वी 

कबकतसकेको कर्यो। सारै् त्यहााँ कुनै समुद्र कर्एन। 2 त्यसपकछ म, जोनले, पकवत्र सहर, नयााँ 

यरूशलेम, परमशे्वरबाट स्वगथबाट तल ओकलथएको, आफ्नो पकतको लाकग दुलहीको रूपमा 

तयार पाररएको देखें। 3 अकन मैले स्वगथबाट एउटा ठूलो आवाज सुनें, “हेर, परमेश् वरको 

वासस्र्ान माकनसहरूसाँग छ, र उहााँ कतनीहरूसाँग वास गनुथहुनेछ, र कतनीहरू उहााँका 

माकनसहरू हुनेछन्। परमेश् वर आफै कतनीहरूसाँग हुनुहुनेछ र कतनीहरूका परमेश् वर 

हुनुहुनेछ। 4 अकन परमशे्वरले कतनीहरूका आाँखाबाट सबै आाँसु पुकछकदनुहुनेछ। त्यहााँ फेरर 

मृत्यु हुनेछैन, न शोक हुनेछ, न रुनछे। त्यहााँ कुनै पीडा हुनेछैन, ककनकक पकहलेका कुराहरू 

कबकतसकेका छन्।” (प्रकाश 21:1-4) 

1 अकन उहााँले मलाई जीवनको पानीको शुद्ध नदी देखाउनुभयो, स्फकटकजस्त ैस्वच्छ, परमेश्वर 

र रु्माको कसांहासनबाट कनखस्करहेको कर्यो। 2 त् यसको गल् लीको बीचमा र नदीको दुवैपकि 

जीवनको रूख कर्यो, जसमा बाह्रवटा फल लाग् दथ्यो, र हरेक रूखले हरेक मकहना आफ् नो 

फल फलाउाँछ। रूखका पातहरू राष्ट्र हरूको कनको पानथका लाकग कर्ए। 3 र त्यहााँ अब कुन ै

श्राप हुनेछैन , तर परमशे्वर र रु्माको कसांहासन यसमा हुनेछ, र उहााँका सेवकहरूले उहााँको 

सेवा गनेछन्। 4 कतनीहरूले उहााँको अनुहार देख्नेछन्, र उहााँको नाउाँ कतनीहरूको कनधारमा 

हुनेछ। 5 त्यहााँ कुनै रात हुनेछैन: कतनीहरूलाई कुन ै बत्ती वा सूयथको उज्यालो चाकहाँदैन, 

ककनकक परमप्रभु परमशे्वरले कतनीहरूलाई उज्यालो कदनुहुन्छ। अकन कतनीहरूले सदासवथदा 

शासन गनेछन्। (प्रकाश 22:1-5) 

पकछको यो शासनमा परमेश्वरका सेवकहरू समावेश छन् र सधैंभरर रहन्छ। स्वगथमा तयार पाररएको 

पकवत्र सहर स्वगथ छोडेर पृथ्वीमा आउनेछ। यो परमेश्वरको राज्यको अखन्तम चरणको सुरुवात हो। र्प 

पीडा वा पीडाको समय! 

नम्रहरूले पृथ्वी (मत्ती 5:5) र सबै चीजहरूको उत्तराकधकारी हुनेछन् (प्रकाश 21:7)। पृथ्वी, पकवत्र शहर 

सकहत यसमा हुनेछ, राम्रो हुनेछ ककनभने परमशे्वरको मागथहरू लागू हुनेछ। बुझ्नुहोस् कक: 

7 उहााँको शासन र शाखन्तको वृखद्धको कुनै अन्त हुनेछैन (यशैया 9:7)। 

परमेश्वरको राज्यको अखन्तम चरण सुरु भइसकेपकछ सबैले परमशे्वरको सरकारको आज्ञा पालन गनेछन ्

भनी स्पष्ट् रूपमा त्यहााँ वृखद्ध हुनेछ। 

यो सबैभन्दा गौरवशाली समय हुनेछ: 

9 तर जसरी लेखखएको छ: “आाँखाले देखेको छैन, कानले सुनेको छैन, न त माकनसको हृदयमा 

प्रवेश गरेको छ, जुन कुरा परमशे्वरले उहााँलाई पे्रम गनेहरूका लाकग तयार गनुथभएको छ।” 10 

तर परमेश्वरले उहााँको आत्माद्वारा हामीलाई प्रकट गनुथभएको छ (1 कोररन्थी 2:9-10)। यो 



  

33 

 

पे्रम, आनन्द र अनन्त सान्त्वनाको समय हो। यो एक शानदार समय हुनेछ! परमशे्वरको 

राज्यले उतृ्कष्ट् अनन्तकालको लाकग उतृ्कष्ट् बनाउनेछ। के तपाईां यसमा आफ्नो भाग कलन 

चाहनुहुन्न? 
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5. जबकक बहुत से शब्दकाांषो के पररभासा कै तरह य समझऐ 

एएकअच्छा 

के ख्रीष्ट्का प्रारखिक प्राध्यापकहरूले उनीहरूले परमशे्वरको शाखब्दक राज्यको सुसमाचार प्रचार 

गनुथपछथ  भनेर सोचेका कर्ए? 

हो। 

एरम्यानले कदएको र्व्ाख्यानमा , उहााँले बारम्बार र सही रूपमा जोड कदनुभयो कक आजका अकधकाांश 

कक्रखस्चयनहरू जस्तै, यशेू र उहााँका प्रारखिक अनुयायीहरूले परमशे्वरको राज्यको घोषणा गरे। यद्यकप 

डा. एरम्यानको ईसाई धमथको समग् बुझाइ ईश्वरको कनरन्तर चचथको भन्दा धेरै फरक छ , हामी सहमत 

हुनेछौ ां कक राज्यको सुसमाचार भनेको येशू आफैले घोषणा गनुथभयो र उहााँका अनुयायीहरूले कवश्वास 

गरे। हामी यो पकन सहमत हुनेछौ ां कक आज धेरै दावी गने ईसाईहरूले कवश्वास गदैनन।् त्यो बुझ्नुहोस्। 

सबैभन्दा पुरानो सांरकक्षत पोस्ट-नयााँ कनयम लेखन र उपदेश 

परमेश्वरको राज्य "सबैभन्दा पुरानो पूणथ कक्रकियन प्रवचन जो बााँचेको छ" भनेर दाबी गररएको एउटा 

महत्त्वपूणथ भाग कर्यो (होल्स MW प्राचीन कक्रकियन उपदेश। अपोस्टोकलक फादसथ: ग्ीक टेक््स्टस र 

अांग्जेी अनुवाद, दोस्रो सांस्करण। बेकर बुक्स, ग्ान्ड याथकपड्स, 2004, पृष्ठ 102)। यो पुरातन ईसाई 

उपदेशमा यसको बारेमा यी कर्नहरू छन्: 

5:5 यसबाहेक, भाइहरू, कतमीहरूलाई र्ाहा छ, शरीरको सांसारमा हाम्रो बसाइ नगण्य र 

क्षकणक छ, तर ख्रीष्ट्को प्रकतज्ञा महान् र अद्भुत छ: आउने राज्य र अनन्त जीवनमा कवश्राम। 

माकर्को भनाइले देखाउाँछ कक राज्य अकहले छैन, तर आउनेछ र अनन्त हुनेछ। यसबाहेक, यो पुरातन 

उपदेश यसो भन्छ: 

6:9 अब कयनीहरू जस्ता धमी माकनसहरूले पकन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बचाउन आफ्नो 

धमी कायथहरूद्वारा सक्षम छैनन् भने, हामीले आफ्नो बखप्तस्मालाई शुद्ध र अपकवत्र राख्न 

असफल भयौ ां भने परमशे्वरको राज्यमा प्रवेश गने हाम्रो के आश्वासन छ? वा यकद हामीले 

पकवत्र र धाकमथक कामहरू पाएका छैनौ ां भने हाम्रो पक्षधर को हुनेछ ? 9:6 यसकारण हामी 

एकअकाथलाई पे्रम गरौ ां, ताकक हामी सबै परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गनथ सकौां। 11:7 त्यसकारण, 

यकद हामीले परमेश् वरको दृख् टमा के ठीक छ भनी जान् यौ ां भने, हामी उहााँको राज्यमा प्रवेश 

गनेछौ ां र “कानले सुनकेा छैनन्, आाँखाले देखेका छैनन् र माकनसको हृदयले कल्पना पकन 

गरेका छैनन”् भनी प्रकतज्ञाहरू पाउनेछौ ां। 
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12:1 त्यसकारण हामी परमेश्वरको राज्यको पे्रम र धाकमथकतामा घण्टा घण्टा पखौं, ककनकक 

हामीलाई परमेश्वरको प्रकट हुने कदन र्ाहा छैन। 12:6 उहााँले भन्नुहुन्छ, मेरो कपताको राज्य 

आउनेछ। 

माकर्का कर्नहरूले देखाउाँदछ कक उकचत जीवनको माध्यमबाट पे्रम आवश्यक छ, कक हामी अझै पकन 

परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरेका छैनौ ां, र यो परमशे्वरको प्रकट भएको कदन पकछ हुन्छ - त्यो येशू फेरर 

फककथ नु पकछ। यो बाबाको राज्य हो र राज्य येशूको मात्र होइन। 

यो चाखलाग्दो छ कक परमेश्वरले बााँच्नको लाकग अनमुकत कदनुभएको सबैभन्दा पुरानो स्पष्ट् रूपमा 

कक्रकियन प्रवचनले नयााँ कनयमले कसकाउने परमशे्वरको राज्य र परमशे्वरको कनरन्तर चचथले कसकाउाँदछ 

(यो सिव छ कक यो परमेश्वरको वास्तकवक चचथबाट हुन सक्छ, तर ग्ीकको मेरो सीकमत ज्ञानले बकलयो 

घोषणा गने मेरो क्षमतालाई सीकमत गदथछ)। 

दोस्रो शताब्दीका चचथका नतेाहरू र राज्यको सुसमाचार 

शताब्दीको प्रारिमा जोनका श्रोता र पोलीकापथका सार्ी र रोमन क्यार्ोकलकहरूद्वारा सन्त माकनन े

पाकपयासले सहस्राब्दी राज्यलाई कसकाउनुभएको कर्यो भनेर ध्यान कदनु पछथ । यूसेकबयसले रेकडथ गरे कक 

पाकपयासले कसकाए: 

... मृतकबाट पुनरुत्थान पकछ एक सहस्राब्दी हुनेछ, जब ख्रीष्ट्को र्व्खक्तगत शासन यस 

पृथ्वीमा स्र्ाकपत हुनेछ। (को टुक्रा , VI. यो पकन हेनुथहोस्, चचथ इकतहास, पुस्तक 3, XXXIX, 

12) 

पाकपयासले कसकाउनुभयो कक यो ठूलो प्रचुरताको समय हुनेछ: 

त्यसैगरी, गहुाँको एउटा दानाले दश दाना उत्पादन गछथ  भनेर [उहााँले भन्नुभयो] 

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

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

उत्पादन हुनेछ; र कक सबै जनावरहरू, पृथ्वीको उत्पादनमा मात्र खवुाउने, शाखन्तमय र 

सामांजस्यपूणथ हुनेछन्, र माकनसको पूणथ अधीनमा हुनेछन्। "[यी कुराहरूको गवाही पाकपयास 

, एक पुरातन माकनस, जो जोनका श्रोता र पोलीकापथका सार्ी कर्ए, आफ्नो पुस्तकको चौर्ो 

भागमा लेखखएको छ; पााँचवटा पुस्तकहरू उहााँद्वारा रकचत कर्ए...] (को टुक्राहरू , IV) 

कोररन्थीहरूलाई नयााँ कनयम पकछको पत्रले यसो भन्छ: 

42:1-3 पे्रररतहरूले हाम्रा लाकग प्रभु येशू ख्रीष्ट्बाट सुसमाचार पाएका कर्ए। येशू ख्रीष्ट्लाई 

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

हुन्। त्यसकारण दुवै परमशे्वरको इच्छाले तोककएको क्रममा आएका कर्ए। त्यसकारण आरोप 
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पाएपकछ, र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट्को पुनरुत्थानको माध्यमबाट पूणथ रूपमा आश्वस्त भएको र 

पकवत्र आत्माको पूणथ आश्वासनको सार् परमेश्वरको वचनमा पुकष्ट् भएको, कतनीहरू 

परमेश्वरको राज्य आउनुपछथ  भन्ने सुसमाचारको सार् अगाकड बढे। 

खस्मनाथको पोलीकापथ प्रारखिक ईसाई नेता कर्ए, जो जोनका चेला कर्ए, मृत्यु हुने अखन्तम पे्रररतहरू। 

पोलीकापथ ग। 120-135 ईस्वी कसकाइएको : 

धन् य गररबहरू, र धाकमथकताको खाकतर सताइएकाहरू, ककनभने परमेश् वरको राज्य 

कतनीहरूकै हो। (पोलीकापथ। कफकलप्पीहरूलाई पत्र, अध्याय II। एने्ट-कनसेन फादसथबाट, 

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

सांस्करण, 1885) 

त्यसकारण, "परमेश् वरलाई कगल् ला गनुथहुन् न" भनी जान् दा, हामीले उहााँको आज्ञा र मकहमाको 

योग्य कहाँड्नुपछथ ...ककनकक कतनीहरू सांसारमा भएका अकभलाषाहरूबाट अलग हुनु असल हो, 

ककनकक "हरेक अकभलाषाको कवरुद्धमा लडाइाँ हुन्छ। आत्मा; "र "र्व्कभचार गनेहरू, न त 

अपमानजनक, न त माकनसजाकतसाँग आफूलाई दुर्व्थवहार गनेहरू , परमेश्वरको राज्यको 

हकदार हुनेछैनन्, " न त असांगत र असांगत काम गनेहरू। (अध्याय V) 

त्यसोभए हामी उहााँलाई डरमा, र सम्पूणथ आदरका सार् उहााँको सेवा गरौ ां, जसरी उहााँले 

हामीलाई आज्ञा गनुथभएको छ, र हामीलाई सुसमाचार प्रचार गने पे्रररतहरू र प्रभुको आगमन 

अकघ नै घोषणा गने अगमवक्ताहरूको रूपमा। (अध्याय VI) 

नयााँ कनयमका अरूहरू जस्तै, पोलीकापथले कसकाउनुभयो कक धमीहरू, आज्ञा तोड्नेहरू होइनन्, 

परमेश्वरको राज्यको उत्तराकधकारी हुनेछन।् 

कनम्न कुराहरू पकन द्वारा कसकाइएको दाबी गररएको कर्यो: 

अकन अको शबार्मा उहााँले भन्नुभयो; 'परमेश् वरका कप्रय सन्तानहरू, मेरो आग्ह सुन। 

कवशपहरू उपखस्र्त हुाँदा मैले कतमीहरूलाई प्रकतज्ञा गरेको कर्एाँ , र अब फेरर म कतमीहरू 

सबैलाई प्रभुको मागथमा सजग र योग्यताका सार् कहांड्न आग्ह गदथछु... हेरररहनुहोस्, र फेरर 

तयार रहनुहोस्, नयााँ आज्ञा , कतमीहरूका हृदयहरूलाई भाररत नहोस् । एक अकाथप्रकतको 

पे्रमको बारेमा, उहााँको आगमन अचानक दु्रत कबजुलीको रूपमा प्रकट हुन्छ, आगोले ठूलो 

न्याय, अनन्त जीवन, उहााँको अमर राज्य। र परमशे्वरबाट कसकाइएका सबै कुराहरू 

तपाईलाई र्ाहा छ, जब तपाइाँ पे्रररत धमथशास्त्रहरू खोज्नुहुन्छ, आफ्नो हृदयमा पकवत्र 

आत्माको कलमले कुाँ द्नुहोस्, ताकक आज्ञाहरू कतमीहरूमा अकमट रहनेछन्।' (को जीवन, 

अध्याय 24. लाइटफुट, अपोस्टोकलक फादसथ, भोलु्यम. 3.2, 1889, pp. 488-506) 

मेकलटो , जो ईश्वरको चचथका नेता कर्ए, सी। 170 ईस्वी, कसकाइएको: 
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ककनकक सााँच्च ै सुसमाचारमा जारी गररएको र्व्वस्र्ा - नयााँमा पुरानो, दुवै कसयोन र 

यरूशलेमबाट एकसार् कनसे्कको छ। र अनुग्हमा जारी गररएको आज्ञा, र तयार उत्पादनमा 

प्रकार, र पुत्रमा भेडा, र माकनसमा भेडा, र परमशे्वरमा माकनस... 

तर सुसमाचार र्व्वस्र्ा र यसको र्व्ाख्या भयो 

पूकतथ , जब मण्डली सत्यको भण्डार बन्यो... 

यही हो जसले हामीलाई दासत्वबाट स्वतन्त्रतामा, अन्धकारबाट उज्यालोमा, मृत्युबाट 

जीवनमा, अत्याचारबाट अनन्त राज्यमा छुटाउनुभयो। ( मेकलटो । कनस्तार चाड मा श्रद्धा। 

पदहरू 7,40 , 68। केरुक्सबाट अनुवाद : अनलाइन धमथशास्त्रको जनथल। 

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

यसरी, परमेश्वरको राज्यलाई अनन्तको रूपमा कचकनन्थ्यो, र वतथमान कक्रकियन वा क्यार्ोकलक चचथ मात्र 

होइन र परमेश्वरको र्व्वस्र्ा समावेश गररएको कर्यो। 

मध्यकतरको अको लेखले माकनसहरूलाई राज्य हेनथ आग्ह गछथ : 

यसकारण, तपाईांहरू मधे्य कोही पकन अब उप्रान्त नहोस् वा पछाकड नहेनुथहोस्, तर स्वेच्छाले 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारमा जानुहोस्। (रोमन के्लमेन्ट। मान्यता, पुस्तक X, अध्याय 

XLV। एने्ट-कनसेन फादसथबाट उद्धृत, खण्ड 8। अलेक्जेंडर रोबट्थस र जसे डोनाल्डसन 

द्वारा सम्पादन। अमेररकी सांस्करण, 1886) 

यसबाहेक, जब यो स्पष्ट् रूपमा सााँचो मण्डलीमा एकले लेखकेो कर्एन, मध्य दोस्रो शताब्दीको द शेफडथ 

अफ हमाथस शीषथकको लेखन रोबट्थस र डोनाल्डसनले अनुवादमा "भगवानको राज्य" शब्दलाई चौध 

पटक प्रयोग गरेको छ। 

सााँचो ख्रीकष्ट्यनहरू, र ख्रीष्ट्को दावी गने धेरैले पकन दोस्रो शताब्दीमा परमशे्वरको राज्यको बारेमा केही 

र्ाहा पाएका कर्ए। 

क्यार्ोकलक र पूवी अर्ोडक्स सांत इरेकनयसले पकन पुनरुत्थान पकछ ईसाईहरू परमशे्वरको राज्यमा प्रवेश 

गनेछन् भनरे बुझेका कर्ए। उसले के लेख्यो ध्यान कदनुहोस्, सी। 180 ईस्वी: 

ककनकक कवश्वास गनेहरूको अवस्र्ा यस्तो छ, ककनकक कतनीहरूमा पकवत्र आत्मा कनरन्तर 

रहन्छ, जो उहााँद्वारा बखप्तस्मामा कदनुभएको कर्यो, र ग्हणकताथद्वारा राखखन्छ, यकद उहााँ सत्य 

र पकवत्रता र धाकमथकता र धैयथतामा कहांड्नुहुन्छ भने। ककनकक कवश्वास गनेहरूमा यो आत्माको 

पुनरुत्थान हुन्छ, शरीरले फेरर आत्मालाई ग्हण गछथ , र त्यससाँग ैपकवत्र आत्माको शखक्तद्वारा 

उठेर परमेश्वरको राज्यमा प्रवशे हुन्छ । (इरेनेयस, सेन्ट, कलयोनको कबशप। आकमथटेज 

रोकबिन द्वारा आमेकनयालीबाट अनुवाद गररएको। अपोस्टोकलक प्रचारको प्रदशथन, अध्याय 
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42। वेल्स, सोमरसेट, अक्टोबर 1879। कक्रखस्चयन ज्ञानको प्रवद्धथन गनथ सोसाइटीमा 

प्रकाकशत। न्यूयोकथ : द म्याककमलन 1920)। 

एखन्टओकको कर्योकफलसले कसकायो: 

म तर उहााँको भलाइ उल्लखे गछुथ । यकद मैले उहााँलाई राज्य भकनन्छ भने, म उहााँको मकहमा 

उल्लखे गछुथ  ... ककनकक यकद उहााँले उहााँलाई सुरुदेखख अमर बनाउनुभएको कर्यो भने, 

उहााँले उहााँलाई परमशे्वर बनाउनुहुनछे। … न त, त्यसोभए, न त अमर न त अझै नश्वर उहााँले 

उहााँलाई बनाउनुभयो, तर, हामीले माकर् भनेझैं, दुवमैा सक्षम; ताकक यकद उसले परमशे्वरको 

आज्ञा पालन गदै अमरताका कुराहरूमा झुक्यो भने, उसले उहााँबाट अमरताको इनाम पाउन ु

पछथ , र परमेश्वर बन्नुपदथछ। ( कर्योकफलस , अटोकलकसलाई , 1:3, 2:27) 

तेस्रो शताब्दीको प्रारिमा क्यार्ोकलक सांत, कहप्पोकलटसले लेखे: 

र तपाईांले स्वगथको राज्य प्राप्त गनुथहुनेछ, तपाईां जसले यस जीवनमा प्रवास गदाथ, स्वगीय 

राजालाई कचन्नुभयो। र तपाईां देवताको सार्ी बन्नुहुनछे, र ख्रीष्ट्को सह-उत्तराकधकारी 

बन्नुहुनेछ, अब उप्रान्त लालसा वा अकभलाषाको दास बन्नुहुने छैन, र फेरर ककहलै्य रोगले 

बबाथद हुनेछैन। ककनकक कतमी ईश्वर बनकेा छौ: कतमीले माकनस भएर जे-जस्तो पीडा भोग्नुभयो, 

त्यो उहााँले कतमीलाई कदनुभयो, ककनभने कतमी नश्वरको ढााँचामा कर्यौ , तर जुन कुरा प्रदान 

गनथको लाकग परमेश्वरसाँग कमल्दोजुल्दो छ, यी परमेश् वरले कतमीलाई कदने प्रकतज्ञा गनुथभएको छ, 

ककनकक कतमीले देवता बनाइयो, र अमरताको लाकग जखन्मयो। (कहप्पोकलटस। सबै 

पाखण्डहरूको खण्डन, पुस्तक X, अध्याय 30) 

माकनसहरूको लाकग लक्ष्य परमशे्वरको आउाँदै गरेको राज्यमा देवता बनाइन्छ। 

दोस्रो र तेस्रो शताब्दीमा समस्याहरू 

यसको र्व्ापक स्वीकृकतको बावजुद , दोस्रो शताब्दीमा, माकसथयन नामक कानून कवरोधी धमथत्यागी नेता 

उठे। माकसथयनले परमशे्वरको र्व्वस्र्ा, सब्बर् र परमेश्वरको शाखब्दक राज्यको कवरुद्धमा कसकाए। 

पोलीकापथ र अरूहरूले उहााँलाई कनन्दा गरे तापकन, उहााँ रोमको चचथसाँग केही समयको लाकग सम्पकथ मा 

हुनुहुन्थ्यो र त्यहााँ प्रभाव भएको देखखन्थ्यो। 

दोस्रो र तेस्रो शताब्दीमा, अलेक्जाखन्डर या (इकजप्ट) मा रूपककारहरू स्र्ाकपत हुन र्ाले। धेरै 

रूपकवादीहरूले आउाँदै गरेको राज्यको कसद्धान्तको कवरोध गरे। ती केही एकलगोररस्टहरूको बारेमा 

ररपोटथलाई ध्यान कदनुहोस्: 

डायोकनकसयस अलेक्जाखन्डर याको एक महान र धनी मूकतथपूजक पररवारमा जन्मेका कर्ए, र 

कतनीहरूको दशथनमा कशकक्षत कर्ए। उसले मूकतथपूजक सू्कलहरू छोडे ओररजेनको कवद्यार्ी 

बन्न, जसलाई उनले अलेक्जाखन्डरयाको क्याटेटेकटकल सू्कलको कजमे्मवारीमा सफल भए ... 
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के्लमेन्ट, ओररजेन र नॉखस्टक सू्कलले आफ्नो काल्पकनक र रूपक र्व्ाख्याद्वारा पकवत्र दैवका 

कसद्धान्तहरूलाई भ्रष्ट् गरररहेका कर्ए...कतनीहरूले आफ्नो लाकग "रूपकवादीहरू" को नाम 

प्राप्त गरे। नेपोसले सावथजकनक रूपमा एकलगोररस्टहरूसाँग लडाइाँ गरे, र पृथ्वीमा ख्रीष्ट्को 

शासन हुनेछ भनेर कायम राखे... 

कडयोकनकसयसले नेपोसका अनुयायीहरूसाँग कववाद गरे, र उनको खाताद्वारा ... " अकहले 

परमेश्वरको राज्यमा अवखस्र्त चीजहरूको यस्तो अवस्र्ा।" यो चचथहरूको वतथमान अवस्र्ामा 

अवखस्र्त परमशे्वरको राज्यको पकहलो उल्लेख हो ... 

नेपोसले आफ्नो तु्रकटलाई हप्काए, स्वगथको राज्य रूपकात्मक होइन, तर अनन्त जीवनको 

लाकग पुनरुत्थानमा हाम्रो प्रभुको शाखब्दक आगमन राज्य हो भनेर देखाउाँदै। 

त्यसकारण राज्यको वतथमान अवस्र्ामा आइपुग्छ भन्ने कवचार इकजप्टको एलेगोररस्टहरूको 

नॉखस्टक सू्कलमा 200 देखख 250 सम्म, साम्राज्यका कवशपहरूलाई कसांहासनमा बस्ने 

र्व्खक्तको रूपमा कलइएको पूरा शताब्दी अकघ कल्पना गररएको कर्यो। … 

के्लमेन्टले ईश्वरको राज्यको कवचारलाई ईश्वरको वास्तकवक मानकसक ज्ञानको राज्यको रूपमा 

कल्पना गरे। ओररजेनले यसलाई धमथशास्त्रको सादा अक्षरमा लुकेको आध्याखत्मक अर्थको 

रूपमा प्रस्तुत गरे । (वाडथ, हेनरी डाना। राज्यको सुसमाचार: एक राज्य यो सांसार होइन; यो 

सांसारमा होइन; तर स्वगीय देशमा आउन, मतृकबाट पुनरुत्थान र सबै चीजहरूको 

पुनस्र्ाथपना। क्लाक्सटन द्वारा प्रकाकशत, 1870, pp. 124-125) 

यसरी, कबशप नेपोसले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार कसकाउाँदा, रूपकहरूले यसलाई झूटो, कम 

शाखब्दक, बु्े प्रयास गरे। को कबशप पकन एकै समय को बारे मा रूपकहरु को तु्रकटहरु सांग लड्न 

कोकसस गरे। परमशे्वरको मण्डलीमा भएकाहरू सााँच्चै इकतहासभरर परमेश्वरको शाखब्दक राज्यको 

सत्यताको पक्षमा कर्ए। 

हबथटथ डबु्ल. आमथस्टरङले राज्यको सुसमाचार कसकाउनुभयो, प्लस 

20 औां शताब्दीमा, स्वगीय हबथटथ डबू्ल्य आमथस्टरङले लेखे: 

ककनभने कतनीहरूले ख्रीष्ट्को सुसमाचारलाई अस्वीकार गरे। । । , सांसारले आफ्नो ठाउाँमा 

अकै कुरा राख्नुपछथ  । कतनीहरूले नक्कली आकवष्कार गनुथपयो! त्यसोभए हामीले परमेश्वरको 

राज्यलाई केवल एक सुन्दर खप्लकटट्युडको रूपमा बोलेको सुनेका छौ ां - मानव हृदयमा एक 

राम्रो भावना - यसलाई एक ईर्र, अवास्तकवक केकहमा घटाउाँदैन! अरूले "चचथ" राज्य हो 

भनी गलत र्व्ाख्या गरेका छन्। । । अगमवक्ता दाकनयल, जो ख्रीष्ट् भन्दा 600 वषथ पकहले 

बााँचेका कर्ए, परमेश्वरको राज्य एक वास्तकवक राज्य हो भनेर जान्दरे् - एक सरकार 

पृथ्वीमा शाखब्दक माकनसहरू। । । 
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यहााँ। । । परमेश्वरको राज्य भनेको के हो भन्ने परमेश्वरको र्व्ाख्या हो: "र यी राजाहरूको 

समयमा..."—यहााँ दश औांलाहरू, फलामको अांश र टुक्रा-टुक्रा माटोको कुरा भइरहेको छ। 

यो, दाकनयल 7, र प्रकाश 13 र 17 साँग भकवष्यवाणी जोडेर, अकहले बकनरहेको नयााँ युनाइटेड 

से्टट्स अफ यरुोपलाई सांकेत गदैछ। । । कतम्रो आाँखा अगाकड! प्रकाश 17:12 ले कववरण स्पष्ट् 

पाछथ  कक यो दस राजाहरू वा राज्यहरूको कमलन हुनेछ जुन (प्रकाश 17:8) पुरानो रोमन 

साम्राज्यको पुनरुत्थान हुनेछ । । । 

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

शासन गनुथहुन्छ (प्रकाश 19:11-16); र उहााँको राज्य - परमेश्वरको राज्य - दाकनयलले भने, यी 

सबै साांसाररक राज्यहरू उपभोग गनुथ हो। प्रकाश 11:15 ले यसलाई यी शब्दहरूमा बताउाँछ: 

"यस सांसारका राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहााँका ख्रीष्ट्का राज्यहरू भएका छन् : र उहााँले 

सदासवथदा शासन गनुथहुनेछ"! यो परमेश्वरको राज्य हो। यो वतथमान सरकारहरूको अ्य गर हो 

- हो, र सांयुक्त राज्य अमेररका र बेलायती राष्ट्र हरू पकन। त्यसपकछ कतनीहरू राज्यहरू 

हुनेछन-्-सरकारहरू-- प्रभु येशू ख्रीष्ट्को, त्यसपकछ सम्पूणथ पृथ्वीमा राजाहरूका राजा। 

यसले परमेश्वरको राज्य एक शाखब्दक सरकार हो भन्ने तथ्यलाई पूणथ रूपमा स्पष्ट् बनाउाँछ। 

जसरी कखल्डयन साम्राज्य एउटा राज्य कर्यो--जसरी रोमी साम्राज्य एउटा राज्य कर्यो--

त्यसरी परमशे्वरको राज्य एउटा सरकार हो। यो सांसारका राष्ट्र हरूको सरकार कलनु हो। येशू 

ख्रीष्ट् एक राजा - एक शासक हुनको लाकग जन्मनुभएको कर्यो! । । । 

1,900 वषथ अकघ पकवत्र भूकमका पहाड र उपत्यकाहरू र यरूशलेमका सडकहरूमा 

कहांड्नुहुने यशेू ख्रीष्ट् फेरर आउाँदै हुनुहुन्छ। फेरर आउने बताउनुभयो । उहााँ कू्रसमा 

टााँकगनुभएपकछ, परमशे्वरले उहााँलाई तीन कदन र तीन रात पकछ मृत्युबाट बौरी उठाउनु भयो 

(मत्ती 12:40; पे्रररत 2:32; 1 कोररन्थी 15:3-4)। उहााँ परमशे्वरको कसांहासनमा उक्लनुभयो। 

ब्रह्माण्डको सरकारको मुख्यालय (पे्रररत 1:9-11; कहबू्र 1:3; 8:1; 10:12; प्रका. 3:21)।  

उहााँ दृष्ट्ान्तको "महान" हुनुहुन्छ, जो कसांहासनमा गए 

परमेश्वर - "दूर देश" - सबै राष्ट्र हरूमा राजाहरूको राजाको रूपमा राज्याकभषेक गनथ , र 

त्यसपकछ पृथ्वीमा फकथ न (लूका 19:12-27)।  

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

पुनस्र्ाथपना भनेको पकहलेको अवस्र्ा वा अवस्र्ालाई पुनस्र्ाथकपत गनुथ हो। यस अवस्र्ामा, 

पृथ्वीमा परमशे्वरको सरकारको पुनस्र्ाथपना , र यसरी, कवश्व शाखन्तको पुनस्र्ाथपना, र 

काल्पकनक अवस्र्ाहरू।  

वतथमान कवश्व उर्लपुर्ल, बढ्दो युद्ध र कववादले कवश्व समस्यामा यकत ठूलो चरम सीमा पानेछ 

कक, परमशे्वरले हस्तक्षेप नगरेसम्म कुनै पकन मानव शरीर जीकवत रहनेछैन (मत्ती 24:22)। 

यसको चरमोत्कषथमा जब कढलाइले यस ग्हबाट सबै जीवनलाई ध्वस्त पाछथ , येशू ख्रीष्ट् 

फकथ नुहुनेछ। यसपटक उहााँ ईश्वरीय रूपमा आउाँदै हुनुहुन्छ। उहााँ ब्रह्माण्ड-शासक 

सृकष्ट्कताथको सम्पूणथ शखक्त र मकहमामा आउाँदै हुनुहुन्छ। (मत्ती 24:30; 25:31।) उहााँ 
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"राजाहरूका राजा, र प्रभुहरूका प्रभु" (प्रकाश 19:16) को रूपमा आउाँदै हुनुहुन्छ, कवश्वको 

सुपर-सरकार स्र्ापना गनथ र सबै राष्ट्र हरूलाई "फलामको डण्डीले" शासन गनथ। (प्रकाश 

19:15; 12:5)। । । 

ख्रीष्ट् अस्वभाकवक? 

तर के मानवताले खुसीले कचच्याउनेछ, र उसलाई उन्माद र उत्साहमा स्वागत गनेछ--

परम्परागत ईसाई धमथका चचथहरूले पकन? 

कतनीहरूले गदैनन्! कतनीहरूले कवश्वास गनेछन्, ककनभने शैतानका झूटा सेवकहरूले (II 

कोररन्थीहरू 11:13-15) कतनीहरूलाई धोका कदएका छन्, कक उहााँ ख्रीष्ट् कवरोधी हुनुहुन्छ। 

मण्डलीहरू र राष्ट्र हरू उहााँको आगमनमा क्रोकधत हुनछेन् (प्रकाश 11:15 साँग 11:18), र सैन्य 

बलहरूले वास्तवमा उहााँलाई नष्ट् गनथ उहााँसाँग लड्ने प्रयास गनेछन् (प्रकाश 17:14)! 

राष्ट्र हरू आउाँदो कवश्वयुद्ध III को चरम युद्धमा सांलग्न हुनेछन्, यरूशलेममा युद्धको मोचाथको 

सार् (सवथनाश 14:1-2) र त्यसपकछ ख्रीष्ट् फकथ नुहुनेछ। अलौककक शखक्तमा उहााँ "ती राष्ट्र हरू 

कवरुद्ध लड्नुहुनेछ" जो उहााँको कवरुद्धमा लड्छन् (पद 3)। उहााँले कतनीहरूलाई पूणथ रूपमा 

पराकजत गनुथहुनेछ (प्रकाश 17:14)! "त्यस कदन उहााँको खुिा जैतूनको डााँडामा उकभनेछ," 

यरूशलेमको पूवथमा धेरै छोटो दूरीमा (जक. 14:4)। (आमथस्टरङ HW। द कमस्टर ी अफ द 

एजेज, 1984) 

बाइबलले घोषणा गदथछ कक येशू फकथ नुहुनेछ र उहााँले कजत्नुहुनेछ, तर धेरैले उहााँको कवरुद्धमा लड्नेछन ्

(प्रकाश 19:19)। धेरैले दावी गनेछन् ( बाइबल भकवष्यवाणीको गलत बुझाइको आधारमा, तर आांकशक 

रूपमा झूटा अगमवक्ताहरू र रहस्यवादीहरूको कारणले) कक कफताथ आउने येशू अखन्तम कवरोधी 

हुनुहुन्छ! 

कनम्न पकन हबथटथ आमथस्टरङबाट छ: 

सााँचो धमथ--परमेश् वरको सत्य पकवत्र आत्माद्वारा प्रदान गररएको परमेश् वरको पे्रमद्वारा 

सशक्त...परमशे् वर र येशू ख्रीष्ट्लाई कचन् नुको अर्व्क्त आनन्द--सत्य जान् नुको--र परमेश् वरको 

कदर्व् पे्रमको न्यानोपन!... 

परमेश्वरको सााँचो मण्डलीका कशक्षाहरू केवल पकवत्र बाइबलको "हरेक शब्दमा कजउन"े हो। 

माकनसहरू "प्राप्त" को बाटोबाट "कदन"े को बाटोमा फककथ नेछन् - परमेश्वरको पे्रमको मागथ। 

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

र उहााँका अनुयायीहरूले कसकाउनुहुने राज्यको सााँचो सुसमाचारको मुख्य भाग हो। त्यो त्यस्तो चीज हो 

जुन हामी परमशे्वरको कनरन्तर मण्डलीमा प्रचार गछौं। 

हबथटथ आमथस्टरङले महसुस गरे कक यशेूले कसकाउाँदै हुनुहुन्थ्यो कक मानव समाजले यो आज्ञा पालन गनथ 

चाहन्छ भन्ने सोच्दा पकन, जीवनको 'मागथ कदनुहोस्', पे्रमको मागथलाई अस्वीकार गरेको छ। येशूले 

कसकाउनुभएको कुराको महत्त्व लगभग कसैले पकन राम्ररी बुझेको देखखाँदैन। 

यशेूद्वारा मुखक्त सुसमाचारको अांश हो 

अब यो पढेका कोही-कोहीले येशकूो मृत्यु र मुखक्तमा भूकमकाको बारेमा छक्क पछथन्। हो, त्यो 

सुसमाचारको अांश हो जुन नयााँ कनयम र हबथटथ डबू्ल्य आमथस्टरङ दुवैले लेखेका कर्ए। 

नयााँ कनयमले सुसमाचारले यशेू माफथ त मुखक्त समावशे गरेको देखाउाँछ: 

16 ककनकक म ख्रीष्ट्को सुसमाचारसाँग लखित छैन, ककनकक यो कवश्वास गने सबैको लाकग 

मुखक्तको लाकग परमेश्वरको शखक्त हो, पकहले यहूदीहरूको लाकग र ग्ीकहरूको लाकग पकन 

(रोमी 1:16)। 

4 यसकारण कततरकबतर भएकाहरू प्रचार गदै जताततै गए 

शब्द । 5 त्यसपकछ कफकलप तल सामररया सहरमा गए र कतनीहरूलाई ख्रीष्ट्को प्रचार गरे। ... 
12 तर जब कतनीहरूले कफकलपलाई परमेश्वरको राज्य र येशू ख्रीष्ट्को नामको बारेमा प्रचार 

गदाथ कवश्वास गरे, पुरुष र मकहला दुवैले बखप्तस्मा कलए। ... 25 त्यसोभए जब कतनीहरूले गवाही 

कदए र प्रभुको वचन प्रचार गरे, कतनीहरू यरूशलेम फके, सामरीहरूका धेरै गाउाँहरूमा 

सुसमाचार प्रचार गरे। 26 अब प्रभुका स्वगथदूतले कफकलपसाँग कुरा गरे ... 40 कफकलप एजोटसमा 

भेकटए । अकन कसजररया नपुग्दासम्म कतनले सबै सहरहरूमा प्रचार गरे। (पे्रररत 8: 

4,5,12,25,26,40 ) 

18 उहााँले कतनीहरूलाई येशू र पुनरुत्थानको प्रचार गनुथभयो। (पे्रररत 17:18) 

30 त्यसपकछ पावलले आफ्नो भाडाको घरमा पूरा दुई वषथ बसे, र आफूकहााँ आउने सबैलाई 

स्वागत गरे, 31 परमशे्वरको राज्यको प्रचार गदै र प्रभु यशेू ख्रीष्ट्साँग सम्बखन्धत कुराहरू पूणथ 

कवश्वासका सार् कसकाउाँदै, उहााँलाई कसैले कनषेध गदैन। (पे्रररत 28:30-31) 

ध्यान कदनुहोस् कक प्रचारमा येशू र राज्य समावशे कर्यो। दुुःखको कुरा, परमशे्वरको राज्यको 

सुसमाचारको सही बुझाइ ग्ीको-रोमन चचथहरूको कशक्षाबाट हराइरहेको छ। 
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वास्तवमा, हामीलाई त्यो राज्यको कहस्सा बन्न मद्दत गनथको लाकग, परमशे्वरले माकनसहरूलाई यकत धेरै 

माया गनुथभयो कक उहााँले येशूलाई हाम्रो लाकग मनथ पठाउनुभयो (यूहन्ना 3:16-17) र उहााँको अनगु्हद्वारा 

हामीलाई बचाउनु भयो (एकफसी 2:8)। र त्यो सुसमाचारको अांश हो (पे्रररत 20:24)। 

राज्यको सुसमाचार सांसारलाई चाकहने कुरा हो, तर... 

शाखन्तको लाकग काम गनुथ (मत्ती 5:9) र असल गनुथ सार्थक लक्ष्यहरू हुन् (cf. गलाती 6:10)। तैपकन, 

धाकमथकहरू लगायत धेरै कवश्व नेताहरू कवश्वास गछथन् कक यो अन्तराथकष्ट्र य मानव सहयोग हुनेछ जसले 

मटर र समृखद्ध ल्याउनेछ, र ईश्वरको राज्य होइन। र जब कतनीहरूले केही अस्र्ायी सफलताहरू 

पाउनेछन्, कतनीहरू सफल हुनेछैनन्, कतनीहरूका केही मानवीय प्रयासहरूले अन्ततुः ग्ह पृथ्वीलाई यो 

कबन्दुमा ल्याउाँदछ कक यकद येशू आफ्नो राज्य स्र्ापना गनथ फकथ नुभएन भने यसले जीवनलाई कदगो 

बनाउन सक्छ। माकनसहरूले परमेश् वरकवना पृथ्वीलाई कमलाउनु र्व्र्थ र झूटो सुसमाचार हो (भजन 

127:1)। 

औां शताब्दीमा नयााँ कवश्व र्व्वस्र्ामा राख्नको लाकग अधथ-धाकमथक बेकबलोकनयन अन्तराथकष्ट्र य योजनालाई साँगै 

राख्ने प्रयास गरररहेका छन् । यो त्यस्तो चीज हो जनु परमशे्वरको कनरन्तर चचथले यसको स्र्ापनादेखख न ै

कनन्दा गरेको छ र कनन्दा गनथ जारी राख्ने योजना छ। शतैानले लगभग 6000 वषथ पकहले (उत्पकत्त 3) 

आफ्नो सुसमाचारको सांस्करणको लाकग हव्वालाई झुक्याएदेखख, धेरै माकनसहरूले कवश्वास गरेका छन् कक 

उनीहरूले आफूलाई र सांसारलाई अझ राम्रो बनाउने कुरा परमेश्वर भन्दा राम्रो जान्दछन।् 

बाइबलका अनुसार, यसले यरुोपमा एक सैन्य नतेाको सांयोजन कलनेछ (उत्तरको राजा भकनन्छ, जसलाई 

प्रकाश 13:1-10 को जनावर पकन भकनन्छ) सारै् धाकमथक नेता (झूटा अगमवक्ता भकनन्छ, जसलाई पकन 

भकनन्छ। अखन्तम एखन्टकक्रस्ट र प्रकाश 13:11-17 को दुई-कसिे जनावर) सात पहाडहरूको शहरबाट 

(प्रकाश 17:9,18 ) एक 'बेकबलोकनयन' (प्रकाश 17 र 18 ) कवश्व र्व्वस्र्ा ल्याउन। यद्यकप मानवजाकतलाई 

ख्रीष्ट्को पुनरागमन र उहााँको राज्यको स्र्ापनाको आवश्यकता छ, सांसारमा धेरैले 21 औां शताब्दीमा यो 

सने्दशलाई ध्यान कदनेछैनन् - कतनीहरूले शैतानको झूटा सुसमाचारका कवकभन्न सांस्करणहरूमा कवश्वास 

गरररहनेछन्। तर सांसारले साक्षी पाउनेछ। 

याद गनुथहोस् कक येशूले कसकाउनुभयो: 

14 अकन राज्यको यो सुसमाचार सारा सांसारमा सबै राष्ट्र हरूलाई साक्षीको रूपमा प्रचार 

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

ध्यान कदनुहोस् कक राज्यको सुसमाचार साक्षीको रूपमा सांसारमा पुग्नेछ, त्यसपकछ अन्त हुनेछ। 

यसका धेरै कारण छन।् 

एउटा यो हो कक महासङ्कष्ट् (मत्ती 24:21 मा सुरु भएको देखाइएको छ) अकघ नै सांसारले सााँचो 

सुसमाचार सुनेको परमशे्वर चाहनुहुन्छ। यसरी, सुसमाचार सने्दश साक्षी र चतेावनी हो (cf. इजककएल 3; 
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आमोस 3:7)। यसले यशेू फकथ नु अकघ धेरै गैर-यहूदी धमथ पररवतथनहरू (रोमी 11:25) र पयाथप्त गैर-यहूदी 

रूपान्तरणहरू (रोमी 9:27) येशू फकथ नु अकघ पररणाम हुनेछ। 

अको यो हो कक सने्दशको सार बढ्दो जनावर, उत्तर शखक्तको राजा, झूटा अगमवक्ता, अखन्तम कवरोधी 

ख्रीष्ट्को कवचारको कवपरीत हुनेछ। कतनीहरू मूलतुः मानव प्रयास माफथ त शाखन्तको प्रकतज्ञा गनेछन्, तर 

यसले अन्त (मत्ती 24:14) र कवनाश (cf. 1 रे्स्सलोकनकी 5:3) को नेततृ्व गनेछ। 

कतनीहरूसाँग सम्बखन्धत कचन्हहरू र झूटो आियथकमथहरू (2 रे्सलोकनकी 2:9) को कारणले गदाथ, 

सांसारमा धेरैजसोले सुसमाचार सने्दशको सिा झूट (2 रे्सलोकनकी 2:9-12) लाई कवश्वास गनथ रोज्नेछन्। 

रोमन क्यार्ोकलकहरू, पूवी अर्ोडक्स, लुर्रनहरू र अरूहरूद्वारा परमशे्वरको सहस्राब्दी राज्यको 

अनुकचत कनन्दाको कारण, धेरैले गलत रूपमा दावी गनेछन् कक परमशे्वरको राज्यको सहस्राब्दीको 

सुसमाचारको सने्दश ख्रीष्ट् कवरोधीसाँग सम्बखन्धत झूटा सुसमाचार हो। 

कवश् वासी कफलाडेखनयन कक्रखस्चयनहरू (प्रकाश 3:7-13) ले राज्यको सहस्राब्दी सुसमाचारको घोषणा 

गनेछन् र सारै् कवश्वलाई केही साांसाररक नेताहरू (जन्तु र झूटा अगमवक्ताहरू सकहत) के हुनछेन् भनी 

बताइरहेका छन।् 

कतनीहरूले सांसारलाई सने्दश बताउन समर्थन गनेछन् कक पशु, उत्तर शखक्तको राजा, झूटा अगमवक्ता, 

अखन्तम कवरोधी ख्रीष्ट्को सार्, अन्ततुः (कतनीहरूका केही सहयोगीहरूसाँग) सांयुक्त राज्य अमेररका र 

युनाइटेड ककां गडमका एां ग्लो-राष्ट्र हरूलाई नष्ट् गनेछ। , क्यानाडा, अष्ट्र ेकलया, र न्यूजील्याण्ड (दाकनयल 

11:39) र कतनीहरूले चााँडै नै अरबी/इस्लाकमक कने्फडेरेसनलाई नष्ट् गनछेन् (दाकनयल 11:40-43), 

भूतहरूको औजारको रूपमा काम गदथछ (प्रकाश 16:13-14), र अन्ततुः येशू ख्रीष्ट्को पुनरागमनमा 

लड्नेछन् (प्रकाश 16:14; 19:19-20)। कवश्वासयोग्य कफलाडेखनयनहरू (प्रकाश 3:7-13) सहस्राब्दी 

राज्य चााँडै आउाँदैछ भनेर घोषणा गदैछन् । यसले सिवतुः धेरै कमकडया कभरेज उत्पन्न गनेछ र मत्ती 

24:14 को पूकतथमा योगदान गनेछ। हामी परमेश्वरको कनरन्तर मण्डलीमा साकहत्य तयार गदैछौ ां (बहु 

भाषाहरूमा), वेबसाइटहरूमा र्प्दै, र 'छोटो काम' (cf. रोमी 9:28) को लाकग तयारी गनथ अन्य 

कदमहरू चालै्दछौ ां जसले मत्ती 24: 14 को अन्तको लाकग साक्षीको रूपमा पयाथप्त रूपमा प्रदान 

गररएको छ। 

'झूटो सुसमाचार' घोषणा गने कवश्व नेताहरू (सिवतुः केही 'नयााँ' प्रकारका युरोपका शीषथ नेताहरू र 

क्यार्ोकलक धमथको एक रूप दाबी गने सम्हझौता गने पोखन्टफको सार्मा ) यो मनपदैन - उनीहरूले 

सांसारले वास्तवमा के कसक्ने भन्ने चाहाँदैनन्। गनुथहोस् (र सुरुमा आफैलाई कवश्वास नगनथ पकन सक्छ, cf. 

यशैया 10:5-7)। कतनीहरू र/वा कतनीहरूका समर्थकहरूले पकन सिवतुः वफादार 

कफलाडेखनयनहरूले आउाँदै गरेको ख्रीष्ट् कवरोधीको चरमपन्थी कसद्धान्त (सहस्राब्दीवाद) लाई समर्थन 

गदैछन् भनरे झूटो रूपमा कसकाउनेछन्। कतनीहरू र/वा कतनीहरूका अनयुायीहरूले कफलाडेखनयन 

कवश्वासयोग्य र ईश्वरको कनरन्तर मण्डलीलाई सतावटलाई कटर गर गनेछन् (दाकनयल 11:29-35; प्रकाश 

12:13-15)। यसले अन्तमा पकन पुर् याउनेछ - महासङ्कष्ट्को सुरुवात (मत्ती 24:21; दाकनयल 11:39; 

सीएफ। मत्ती 24:14-15; दाकनयल 11:31) सारै् कवश्वासी कफलाडेखनयाको सुरक्षाको समय। 

कक्रखस्चयनहरू (प्रकाश 3:10; 12:14-16)। 
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जनावर र झूटा अगमवक्ताले बल, आकर्थक ब्ल्याकमेल, कचन्हहरू, झूटो चमत्कारहरू, हत्या, र अन्य 

दबाबहरू (प्रकाश 13:10-17; 16:14; दाकनयल 7:25; 2 रे्सलोकनकी 2:9-10) कनयन्त्रण गनथ प्रयास 

गनेछन।् । ईसाईहरूले सोधे्नछन्: 

10 “हे परमप्रभु, पकवत्र र सत्य, तपाईांले पृथ्वीमा बस्नेहरूमाकर् हाम्रो रगतको न्याय र बदला 

नकलउन्जेल ककहलेसम्म?” (प्रकाश 6:10) 

युगौ ांको दौडान, परमेश् वरका जनहरूले सोचेका छन्, “येशू नआउ्ेल ककत समय हुनेछ?” 

हामीलाई कदन वा घण्टा र्ाहा नभएको बेला, हामी धेरै धमथशास्त्रहरूमा आधाररत (जस्तै मत्ती 24:4-34; 

भजनसांग्ह 90:4; होशे 6:12) मा 21 औां शताब्दीमा येशू फककथ ने आशा गछौं (र परमेश्वरको सहस्राब्दी राज्य स्र्ापना भयो)। 2; 

लूका 21:7-36; कहबू्र 1:1-2; 4:4,11; 2 पतु्रस 3:3-8; 1 रे्सलोकनकी 5:4), जसका केही भागहरू अब हामी 

पूरा भएको देख्छौ ां। 

यकद येशूले हस्तक्षेप गनुथभएन भने, सांसारले सबै जीवनलाई नष्ट् गनछे: 

21 ककनकक त्यसबेला सांसारको सुरुदेखख अकहलेसम्म भएको छैन, न त ककहलै्य हुनेछ। 22 अकन 

ती कदनहरू छोटो नभएसम्म, कोही पकन बचाउने कर्एन। तर चुकनएकाहरूको खाकतर ती 

कदनहरू छोटो हुनेछन।् (मत्ती 24:21-22) 

29 ती कदनको सङ्कष्ट्पकछ तुरुन्तै सूयथ अाँध्यारो हुनेछ, र चन्द्रमाले आफ्नो उज्यालो कदनेछैन। 

ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन्, र आकाशका शखक्तहरू हखल्लनेछन।् 30 तब माकनसको 

पुत्रको कचन्ह स्वगथमा देखा पनेछ, र त्यसपकछ पृथ्वीका सबै कुलहरूले शोक गनेछन्, र 

कतनीहरूले माकनसको पुत्रलाई स्वगथको बादलमा शखक्त र ठूलो मकहमाको सार् आउाँदै गरेको 

देख्नेछन।् 31 अकन उहााँले आफ्ना स्वगथदूतहरूलाई तुरहीको ठूलो आवाजमा पठाउनुहुनेछ, र 

कतनीहरूले उहााँका चुकनएकाहरूलाई चारै कदशाबाट स्वगथको एक छेउदेखख अको छेउसम्म 

जम्मा गनेछन।् (मत्ती 24:29-31) 

परमेश्वरको राज्य सांसारलाई चाकहने कुरा हो। 

राज्यका लाकग राजदूतहरू 

राज्यमा तपाईांको भूकमका के छ? 

अकहले, यकद तपाईां एक वास्तकवक कक्रकियन हुनुहुन्छ भने, तपाईां यसको लाकग राजदूत हुनुहुनेछ। ध्यान 

कदनुहोस् कक पे्रररत पावलले के लेखे: 
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20 अब, हामी ख्रीष्ट्का लाकग राजदूतहरू हौ ां, मानौ ां परमशे्वरले हामीलाई कबन्ती गरररहनुभएको 

छ: हामी तपाईांलाई ख्रीष्ट्को तफथ बाट कबन्ती गदथछौ ां, परमशे्वरसाँग कमलाप गर। (2 कोररन्थी 

5:20) 

14 यसकारण खडा हुनुहोस्, सत्यले आफ्नो कम्मर बााँधेर, धाकमथकताको कवच लगाएर, 15 र 

शाखन्तको सुसमाचारको तयारीको सार् आफ्नो खुिामा मुसा लगाएर; 16 सबै भन्दा माकर्, 

कवश्वासको ढाल कलनुहोस् जसको सार् तपाईले दुष्ट्को सबै आगोका डाटथहरू कनभाउन सक्षम 

हुनुहुनेछ। 17 र मुखक्तको टोप कलनुहोस्, र आत्माको तरवार, जनु परमशे्वरको वचन हो। 18 

आत् मामा सधैं सबै प्रार्थना र कबन्तीसकहत प्रार्थना गदै, सबै सन्तहरूका कनखम्ह त सबै लगनशीलता 

र कबन्तीका सार् यस अन् तको लाकग सजग रहो— 19 र मेरो कनखम्ह त, यो वचन मलाई कदइयोस्, 

कक म कनडर भएर मुख खोल्न सकूाँ । सुसमाचारको रहस्य, 20 जसको लाकग म साङ्लाले 

बााँधेको राजदूत हुाँ; जसरी मैले बोल्नुपछथ , त्यसमा म साहसपूवथक बोल्न सकूाँ । (एकफसी 6:14-

20) 

राजदूत भनकेो के हो? मेररयम-वेबस्टर को कनम्न पररभाषा छ: 

1 : एक आकधकाररक दूत; कवशेष गरी : कवदेशी सरकार वा सावथभौमलाई आफ्नो सरकारको 

कनवासी प्रकतकनकध वा सावथभौम वा कवशेष र प्रायुः अस्र्ायी कूटनीकतक कायथको लाकग कनयुक्त 

गररएको उच्च श्रेणीको कूटनीकतक एजने्ट। 

2 a : एक अकधकृत प्रकतकनकध वा सने्दशवाहक 

यकद तपाईां एक वास्तकवक ईसाई हुनुहुन्छ भने, तपाईां ख्रीष्ट्को लाकग आकधकाररक दूत हुनुहुन्छ! ध्यान 

कदनुहोस् कक पे्रररत पतु्रसले के लेखे: 

9 तर कतमीहरू चुकनएका पुस्ता, शाही पुजारीहरू, पकवत्र राष्ट्र , उहााँका आफ्नै कवशेष 

माकनसहरू हौ, जसले कतमीहरूलाई अन्धकारबाट उहााँको अद्भुत ज्योकतमा बोलाउनुहुन े

उहााँको प्रशांसाको घोषणा गनथ सक। 10 जो पकहले माकनसहरू कर्एनन ्तर अकहले परमशे्वरका 

माकनसहरू हुन्, जसले कृपा पाएका कर्एनन् तर अकहले कृपा पाएका छन्। (1 पतु्रस 2:9-10) 

ईसाईहरूको रूपमा, हामी एक पकवत्र राष्ट्रको भाग हुनुपदथछ। 

अब कुन राष्ट्र  पकवत्र छ? 

ठीक छ, पकै्क पकन यस सांसारको कुनै पकन राज्य होइन-तर कतनीहरू अन्ततुः ख्रीष्ट्को राज्यको कहस्सा 

हुनेछन् (प्रकाश 11:15)। यो परमेश्वरको राष्ट्र  हो, उहााँको राज्य पकवत्र छ। 

राजदूतका रूपमा, हामी सामान्यतया यस सांसारका राष्ट्र हरूको प्रत्यक्ष राजनीकतमा सांलग्न हुाँदैनौ ां। तर 

हामीले अब परमेश्वरको जीवन शैली कजउनुपछथ  ( www.ccog.org मा उपलब्ध कन:शलु्क पुस्तक पकन 

हेनुथहोस् : कक्रखस्चयि: एम्बासेडसथ फर द ककां गडम अफ गॉड, कक्रकियनको रूपमा जीवन कबताउने 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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बाइबलीय कनदेशनहरू )। यसो गदाथ, हामीले अझ राम्रोसाँग जान्न सक्छौां कक परमेश्वरका मागथहरू ककन 

उत्तम छन्, ताकक उहााँको राज्यमा हामी राजाहरू र पुजारीहरू बन्न सकौां र पृथ्वीमा ख्रीष्ट्साँग राज्य गनथ 

सकौां: 

5 उहााँलाई जसले हामीलाई पे्रम गनुथभयो र उहााँको आफ्नै रगतमा हाम्रा पापहरूबाट 

धोइकदनुभयो, 6 र उहााँको परमेश्वर र कपताको लाकग हामीलाई राजा र पूजाहारी बनाउनुभयो, 

उहााँको मकहमा र प्रभुत्व सदासवथदा रहोस्। आमेन। (प्रकाश 1:5-6) 

10 अकन हामीलाई हाम्रा परमशे्वरको लाकग राजा र पूजाहारी बनाउनुभयो। र हामी पृथ्वीमा 

राज्य गनेछौ ां। (प्रकाश 5:10) 

त्यसको भकवष्यको एउटा पक्षले मरणशील माकनसहरूलाई परमशे्वरको मागथमा कहांड्न कसकाउनेछ: 

19 ककनकक माकनसहरू यरूशलेममा कसयोनमा बस्नेछन्। कतमी अब रोएनौ। कतम्रो रोएको 

आवाजमा उहााँले कतमीलाई धेरै दयालु हुनुहुनेछ; जब उहााँले यो सुन्नुहुन्छ, उहााँले तपाईांलाई 

जवाफ कदनुहुनेछ। 20 अकन परमप्रभुले कतमीहरूलाई कवपकत्तको रोटी र दु:खको पानी कदनुभए 

तापकन कतमीहरूका कशक्षकहरूलाई अब कुनामा साररनेछैन, तर कतमीहरूका आाँखाहरूले 

कतमीहरूका कशक्षकहरूलाई देख्नेछन।् 21 कतमीहरूका कानले कतमीहरूको पकछखल्तर एउटा 

शब्द सुन् नेछन्, “बाटो यही हो, यसैमा कहाँड,” जकहले पकन कतमीहरू दाकहने हातकतर वा देबे्रकतर 

फकथ न्छौ। (यशैया 30:19-21) 

जबकक त्यो सहस्राब्दी राज्यको लाकग भकवष्यवाणी हो, यस युगमा ईसाईहरूलाई कसकाउन तयार हुन 

आवश्यक छ: 

12 ... यस समय सम्म तपाईां कशक्षक भइसकेको हुनुपछथ  (कहबू्र 5:12) 

15 तर प्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा पकवत्र बनाउनुहोस्: र नम्रता र भयका सार् तपाईमा रहेको आशाको 

कारण सोधे्न प्रत्येक माकनसलाई जवाफ कदन सधैं तयार रहनुहोस् (1 पतु्रस 3:15, KJV ) । 

बाइबलले देखाउाँछ कक धेरै कवश्वासी ख्रीकष्ट्यनहरूले, महासङ्कष्ट् सुरु हुनुभन्दा पकहले, धेरैलाई कनदेशन 

कदनेछन्: 

33 अकन बु्े माकनसहरूले धेरैलाई कशक्षा कदनेछन् (दाकनयल 11:33) 

त्यसकारण, कसक्नु, अनुग्ह र ज्ञानमा बढ्दै जानु (2 पतु्रस 3:18), हामीले अकहले गनुथपने कुरा हो। 

परमेश्वरको राज्यमा तपाईांको भूकमकाको अांश कसकाउन सक्षम हुन ु हो। र अकधक कवश्वासी, 

कफलाडेखनयन (प्रकाश 3:7-13), कक्रखस्चयनहरूका लाकग, यसमा सहस्राब्दी राज्यको शुरुवात हुनुअकघ 

महत्त्वपूणथ सुसमाचारको साक्षीलाई समर्थन गनुथ पकन समावशे हुनेछ (cf. मत्ती 24:14)। 

https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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परमेश्वरको राज्य स्र्ापना भएपकछ, परमेश्वरका माकनसहरूलाई क्षकतग्स्त ग्हलाई पुनस्र्ाथपना गनथ मद्दत 

गनथ प्रयोग गररनेछ: 

12 कतमीहरूमधे्यका माकनसहरूले पुरानो फोहोर ठाउाँहरू बनाउनु पछथ  ।  

कतमीले धेरै पुस्ताको जग खडा गनेछौ। र तपाईलाई भिको ममथतकताथ भकननेछ, बस्नका 

लाकग सडकहरूको पुनस्र्ाथपनाकताथ। (यशैया 58:12) 

यसरी, यस युगमा परमेश्वरको मागथमा कजउने परमेश्वरका माकनसहरूले पुनस्र्ाथपनाको यस समयमा 

माकनसहरूलाई सहरहरूमा (र अन्यत्र) बस्न सकजलो बनाउनछेन्। सांसार सााँच्चै राम्रो ठाउाँ हुनेछ। हामी 

अकहले ख्रीष्ट्को लाकग राजदूत हुनुपछथ , त्यसैले हामी उहााँको राज्यमा सेवा गनथ पकन सक्छौां। 

सााँचो सुसमाचार सने्दश पररवतथनकारी छ 

येशूले भन्नुभयो, "यकद कतमीहरू मरेो वचनमा रह्यौ भने, कतमीहरू सााँच्चै मेरा चेलाहरू हौ। 32 अकन 

कतमीले सत्य र्ाहा पाउनेछौ, र सत्यले कतमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ" (यूहन्ना 8:31-32)। परमशे्वरको 

राज्यको सुसमाचारको बारेमा सत्य र्ाहा पाउाँदा हामीलाई यस सांसारको झूटा आशाहरूमा फस्नुबाट 

मुक्त हुन्छ। हामी साहसी भई काम गने योजनालाई समर्थन गनथ सक्छौ ां - परमशे्वरको योजना! शैतानले 

सारा सांसारलाई धोका कदएको छ (प्रकाश 12:9) र परमेश्वरको राज्य सााँचो समाधान हो। हामीले सत्यको 

पक्षमा उकभन र वकालत गनुथपछथ  (जोन 18:37)। 

सुसमाचार सने्दश र्व्खक्तगत मुखक्तको बारेमा भन्दा बढी छ। परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारले यस 

युगमा पररवतथन गनुथपछथ : 

2 अकन यस सांसारको अनुरूप नहुनुहोस्, तर आफ्नो मनको नवीकरणद्वारा रूपान्तररत 

हुनुहोस्, ताकक तपाईांले परमशे्वरको त्यो असल र स्वीकायथ र कसद्ध इच्छा के हो भनेर प्रमाकणत 

गनथ सक्नुहुन्छ। (रोमी 12:2) 

सााँचो मसीहीहरू परमेश्वर र अरूको सेवा गनथ पररवतथन हुन्छन्: 

22 नोकरहरू हो, सबै कुरामा देहअनुसार आफ्ना माकलकहरूको आज्ञा मान् नुहोस् , 

माकनसलाई खुसी तुल् याउने गरी आाँखाको सेवाले होइन, तर हृदयको इमानदारीसार्, 

परमेश् वरको भय राखरे। 23 अकन कतमीले जे गछौ, त्यो हृदयदेखख प्रभुको लाकग गर, 

माकनसहरूलाई होइन, 24 प्रभुबाट कतमीले उत्तराकधकारको इनाम पाउनछेौ भनेर जानै्द; 

ककनकक कतमीहरूले प्रभु ख्रीष्ट्को सेवा गछौ। (कलस्सी 3:22-24) 

28 त्यसकारण, हामीले हल्लाउन नसककने राज्य पाइरहेको हुनाले, हामीमा अनुग्ह होस्, 

जसद्वारा हामीले आदर र ईश् वरीय भयका सार् स्वीकारयोग्य रूपमा परमेश् वरको सेवा गनथ 

सकौां। (कहबू्र 12:28) 
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सााँचो ख्रीकष्ट्यनहरू सांसारभन्दा फरक जीवन कबताउाँछन्। हामी सही र गलतको लाकग सांसारको भन्दा 

माकर् परमेश्वरको स्तरहरू स्वीकार गछौं । धमीहरू कवश्वासद्वारा बााँच्छन् (कहबू्र 10:38), जसरी यस यगुमा 

परमेश्वरको मागथमा बााँच्न कवश्वास चाकहन्छ। कक्रखस्चयनहरूलाई कतनीहरू बसेको सांसारबाट यकत फरक 

माकनन्थ्यो कक कतनीहरूको जीवन शैलीलाई नयााँ कनयममा "मागथ" भनेर उल्लेख गररएको कर्यो (पे्रररत 

9:2; 19:9; 24:14,22 ) । सांसार स्वार्ी रूपमा, शतैानको अधीनमा रहन्छ, जसलाई "काइनको मागथ" 

भकनन्छ (यहूदा 11)। 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार धाकमथकता, आनन्द र शाखन्तको सने्दश हो (रोमी 14:17)। भकवष्यसूचक 

शब्द, ठीकसाँग बुकझएको, सान्त्वनादायी छ (cf. 1 कोररन्थी 14:3; 1 रे्सलोकनकी 4:18), कवशेष गरी जब 

हामी सांसार टुक्राटुक्रा भएको देख्छौ ां (cf. लुका 21:8-36)। सााँचो कक्रखस्चयन जीवन शैलीले आखत्मक 

प्रशस्तता र भौकतक आकशषहरू तफथ  लैजान्छ (मकूथ स 10:29-30)। सांसारलाई परमेश् वरको राज्य 

चाकहन्छ भनी बुझेका माकनसहरूले ककन बुझ्छन् । ईसाईहरू परमशे्वरको राज्यका राजदूतहरू हुन्। 

कक्रखस्चयनहरूले हाम्रो आशा आखत्मकमा राख्छन्, भौकतक होइन, यद्यकप हामी भौकतक सांसारमा 

बााँकचरहेका छौ ां (रोमी 8:5-8)। हामीसाँग "सुसमाचारको आशा" छ (कलस्सी 1:23)। यो कुरा प्रारखिक 

ख्रीकष्ट्यनहरूले बुझेको कुरा हो कक आज यशेूको दाबी गने धेरैले सााँच्चै बुझ्दैनन्। 
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6.  जेहके पास उच्च नैकतक मलू होए पै व यीश ुमसीह क्या एक 

सच्चा अनुयायी होई सकत हव.ै.. 

ग्ीको-रोमन मण्डलीहरूले कवश्वास गछथन् कक उनीहरूले परमेश्वरको राज्यका पक्षहरू कसकाउाँछन्, तर 

वास्तवमा यो के हो भनरे बु् समस्या छ। उदाहरणका लाकग, क्यार्ोकलक इिाइक्लोपीकडयाले राज्यको 

बारेमा यो कसकाउाँछ: 

ख्रीष्ट्को ... उहााँको कशक्षाको प्रत्येक चरणमा यस राज्यको आगमन, यसका कवकभन्न पक्षहरू, 

यसको सटीक अर्थ, यसलाई प्राप्त गने तररका, उहााँको प्रवचनको मुख्य आधार हो, यकतसम्म 

कक उहााँको प्रवचनलाई "सुसमाचार" भकनन्छ। राज्यको”...कतनीहरूले चचथलाई “परमेश् वरको 

राज्य” भनेर बोल्न र्ाले; cf कनथल, म, 13; I रे्स्स।, ii, 12; सवथनाश, 6, 9; v, 10, आकद 

...यसको अर्थ चचथ भनेको त्यो ईश्वरीय सांस्र्ा हो ... (पोप एच. ककां गडम अफ ईश्वर। 

क्यार्ोकलक इिाइक्लोपीकडया, भोलू्यम VIII। 1910)। 

यद्यकप माकर्ले "कनथल, म, 13; I रे्स्स।, ii, 12; सवथनाश, I, 6, 9; v, 10," यकद तपाईांले कतनीहरूलाई 

हेनुथभयो भने, तपाईांले भेिाउनुहुनेछ कक ती पदहरू मधे्य एउटा पकन चचथ परमशे्वरको राज्य हो भन्न े

बारेमा केही बोलै्दन। कतनीहरूले कवश्वासीहरूलाई परमशे्वरको राज्यको कहस्सा हुनेछ वा यो येशूको राज्य 

हो भनेर कसकाउाँछन्। बाइबलले चेताउनी कदन्छ कक धेरैले सुसमाचार पररवतथन गनेछन् वा अकोकतर 

फकथ नेछन्, जनु असत्य हो (गलाती 1:3-9)। दुभाथग्यवश, कवकभन्न र्व्खक्तहरूले त्यसो गरेका छन्। 

येशूले कसकाउनुभयो, “बाटो, सत्य र जीवन म नै हुाँ। मद्वारा बाहेक कोही पकन कपताकहााँ आउाँदैन ” 

(यूहन्ना 14:6)। पतु्रसले कसकाए , "न त अरू कसैमा मुखक्त छैन, ककनकक स्वगथमुकन माकनसहरूमा अको 

कुनै नाम कदइएको छैन जसद्वारा हामीले मुखक्त पाउनुपदथछ" (पे्रररत 4:12)। पतु्रसले यहूदीहरूलाई सबैले 

पिात्ताप गनथ र येशूलाई मुखक्त पाउनलाई स्वीकार गनथ कवश्वास हुनुपछथ  भने (पे्रररत 2:38)। 

यसको कवपररत, पोप फ्राखिसले नाखस्तकहरू, यशेू कबना, असल कामहरूद्वारा मुखक्त पाउन सककन्छ 

भनेर कसकाउनुभएको छ! उहााँले पकन यहूदीहरू येशूलाई स्वीकार नगरी मुखक्त पाउन सककन्छ भनेर 

कसकाउाँछ! र्प रूपमा, उहााँ र केही ग्ीको-रोमनहरूले पकन 'मेरी' को गैर-बाइबलीय सांस्करण 

सुसमाचारको लाकग एक सााँचो र सार्सारै् कवश्व र अन्तरकवश्वास एकताको कु्ी हो भनेर पकन कवचार 

गरेको देखखन्छ। दुुःखको कुरा, कतनीहरू र अरूले यशेकूो महत्त्व र परमेश्वरको राज्यको सााँचो 

सुसमाचार बुझ्दैनन्। धेरैले झूटा सुसमाचार प्रचार गरररहेका छन्। 

धेरैलाई दृकष्ट्ले कहाँड्ने र सांसारमा कवश्वास गने इच्छा हुन्छ। नयााँ कनयमले कसकाउाँछ कक इसाईहरूले माकर् 

हेनुथ पछथ : 

2 आफ्नो मन माकर्का कुराहरूमा लगाउनुहोस्, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। (कलस्सी 

3:2) 

7 ककनकक हामी दृख् टले होइन, कवश् वासद्वारा कहाँड्छौ ां। (2 कोररन्थी 5:7) 
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तैपकन, पोप कपयस XI ले मूल रूपमा आफ्नो चचथको दृकष्ट्बाट कहांड्न कसकाउनभुयो: 

क्यार्ोकलक चचथ ... पृथ्वीमा ख्रीष्ट्को राज्य हो। ( कपयसको कवश्वब्यापी क्वास कप्रमास )। 

क्यार्ोकलक बाइबल 101 वेबसाइटले दावी गछथ , " परमेश् वरको राज्य पृथ्वीमा येशू ख्रीष्ट्द्वारा 33 ईस्वीमा, 

उहााँको चचथको रूपमा, कपटरको नेतृत्वमा ... क्यार्ोकलक चचथको रूपमा स्र्ाकपत भएको कर्यो।" यद्यकप 

परमेश्वरको सहस्राब्दी राज्य यहााँ छैन न त यो रोमको चचथ हो, तर यो पृथ्वीमा हुनेछ। यद्यकप परमेश्वरको 

सााँचो मण्डलीसाँग "राज्यको सााँचोहरू" छन् (मत्ती 16:19), मण्डली राज्य हो भनी दाबी गनेहरूले 

"ज्ञानको सााँचो खोसेका छन्" (लूका 11:52)। 

रोमको चचथले चााँडै आउाँदै गरेको पाकर्थव सहस्राब्दी परमेश्वरको राज्यको कबरूद्ध यकत कडा कशक्षा कदन्छ 

कक यो मूलतया क्यार्ोकलक चचथको आकधकाररक क्याटेककज्ममा सूचीबद्ध "एन्टीकक्रस्टको कसद्धान्त" हो : 

676 एखन्टकक्रस्टको छल पकहले नै सांसारमा आकार कलन र्ाल्छ प्रत्यके पटक जब दावी 

इकतहास कभत्र महसुस गनथ को लागी बनाइएको छ कक मेकसआकनक आशा जुन केवल कनणथय 

माफथ त इकतहास बाकहर महसुस गनथ सककन्छ। सहस्राब्दीवादको नाममा राज्यको यो 

कमथ्याकरणको पररमाकजथत रूपहरूलाई पकन चचथले अस्वीकार गरेको छ... (क्यार्ोकलक 

चचथको क्याटेककज्म। पोटेस्ट + जोसेफ काकडथनल डबलडे, NY 1995, p। 194) 

दुुःखको कुरा, यससाँग सहमत हुनेहरूले अन्तमा परमशे्वरको राज्यको सुसमाचारको घोषणा गनथमा ठूलो 

समस्याहरू पाउनेछन्। ककतले कलनेछन ्

भयानक कदमहरू (दाकनयल 7:25; 11:30-36)। तर, तपाईां सोच्न सक्नुहुन्छ, येशूलाई प्रभु भनी दाबी 

गनेहरू सबै राज्यमा हुनेछैनन्? होइन, कतनीहरू हुनछैेनन।् येशूले के भन्नुभयो ध्यान कदनुहोस्: 

21 “ मलाई 'प्रभु, प्रभु' भन्ने हरेकले स्वगथको राज्यमा प्रवेश गनेछैन, तर स्वगथमा हुनुहुने मेरा 

कपताको इच्छा पूरा गनेहरू। 22 त्यस कदन धेरैले मलाई भन्नेछन् , 'हे प्रभु, प्रभु, के हामीले तपाईांको 

नाउाँमा अगमवाणी गरेका छैनौ ां, तपाईांको नाउाँमा भूतहरू धपाएका छैनौ ां र तपाईांको नाउाँमा 

धेरै आियथकमथहरू गरेका छैनौ ां?' 23 अकन तब म कतनीहरूलाई घोषणा गनेछु, 'मैले 

कतमीहरूलाई ककहलै्य कचनेको छैन। अधमथ गनेहरू, मबाट टाढा जाऊ।' (मत्ती 7:21-23) 

पे्रररत पावलले "अधमथको रहस्य" आफ्नो समयमा "पकहले नै काममा" (2 रे्सलोकनकी 2:7) रहेको 

उल्लखे गरे। यो अधमथ पकन त्यससाँग सम्बखन्धत छ जसलाई बाइबलले अन्तको समयमा चेतावनी कदन्छ 

जसलाई "रहस्य, महान् बेकबलोन" भकनन्छ (प्रकाश 17:3-5)। 

"अधमथको रहस्य" भनेको ख्रीकष्ट्यानहरू पेश गनेहरूसाँग सम्बखन्धत छ जसले कवश्वास गछथन् कक 

उनीहरूलाई परमशे्वरको दश आज्ञा कानून, आकद पालन गनथ आवश्यक छैन र/वा त्यहााँ धेरै स्वीकायथ 

अपवादहरू छन् र/वा त्यहााँ परमेश्वरको भि गनथ प्रायकितको स्वीकायथ रूपहरू छन्। कानून, त्यसैले 

जब कतनीहरू सोच्छन् कक कतनीहरूसाँग परमशे्वरको र्व्वस्र्ाको एक रूप छ, कतनीहरूले ईसाई धमथको 

एक रूप राखखरहेका छैनन् जसलाई यशेू वा उहााँका पे्रररतहरूले वैधको रूपमा मान्यता कदनेछन।् 
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ग्ीको-रोमीहरू फररसीहरू जस्तै हुन् जसले परमशे्वरका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरे, तर कतनीहरूको 

परम्पराहरूले यसलाई स्वीकायथ बनाएको दाबी गरे — येशूले त्यो दृकष्ट्कोणको कनन्दा गनुथभयो (मत्ती 

15:3-9)! यशयैाले पकन चेतावनी कदए कक परमेश्वरको दाबी गने माकनसहरूले उहााँको र्व्वस्र्ाको कवरुद्ध 

कवद्रोह गनेछन् (यशयैा 30:9)। यो कानूनकवहीन कवद्रोह हामीले आजसम्म यो देखखरहेका छौ ां। 

अको "रहस्य" देखखन्छ कक रोमको चचथले कवश्वास गरेको देखखन्छ कक यसको सैन्यवादी कवश्वर्व्ापी र 

अन्तरकवश्वास एजेन्डाहरूले शाखन्त र पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यको गैर-बाइबलीय सांस्करणको नेतृत्व 

गनेछ। धमथशास्त्रले आउाँदै गरेको सावथभौकमक एकताको कवरुद्ध चेतावनी कदन्छ जुन यसले कसकाउाँछ, 

केही वषथसम्म सफल हुनेछ (नोट: नयााँ जरेुसेलम बाइबल , क्यार्ोकलक-अनमुोकदत अनवुाद, देखाइएको 

छ): 

4 कतनीहरूले अकजिरको सामु दण्डवत् गरे ककनभने उसले पशुलाई आफ्नो अकधकार 

कदएको कर्यो। अकन कतनीहरूले त्यस पशुको सामु घोप्टो परेर भने, 'कसले जनावरसाँग तुलना 

गनथ सक्छ? यसको कवरुद्ध कसले लड्न सक्छ?' 5 जनावरलाई आफ्नो घमण्ड र कनन्दाको 

मुख खोल्न र बयालीस मकहनासम्म सकक्रय रहने अनुमकत कदइयो। 6 र यसले परमेश्वरको 

कवरुद्धमा, उहााँको नाम, उहााँको स्वगीय पाल र त्यहााँ आश्रय भएकाहरू सबैको कवरुद्धमा 

आफ्नो कनन्दा गयो। 7 यसलाई सन्तहरू कवरुद्ध युद्ध गनथ र कतनीहरूलाई कजत्न अनमुकत 

कदइएको कर्यो, र हरेक जाकत, माकनसहरू, भाषा र राष्ट्रमाकर् शखक्त कदइएको कर्यो। 8 र 

सांसारका सबै माकनसहरूले त् यसको पूजा गनेछन्, अर्ाथत् , बकलदानको रु्माको जीवनको 

पुस्तकमा सांसारको उत् पकत्तदेखख नै नाम लेखखएको छैन। 9 जसले सुन्न सक्छ, सुन् नुहोस्: 10 ती 

कैदमा कैदको लाकग; तरवारले मानेहरूलाई तरवारले माने। यसकारण सन्तहरूमा दृढता र 

कवश्वास हुनुपछथ । (प्रकाश 13:4-10, NJB) 

बाइबलले बेकबलोन एकताको अ्य गरको कवरुद्ध चतेावनी कदन्छ: 

1 सातवटा कचौराहरू भएका सात स्वगथदूतहरूमधे्य एक जना मसाँग कुरा गनथ आए र भने, 

'यहााँ आउनुहोस् र म कतमीलाई प्रशस्त पानीको छेउमा कसांहासनमा बसेकी महा वेश्याको 

दण्ड देखाउनछुे, 2 जससाँग पृथ्वीका सबै राजाहरू छन।् आफूलाई वशे्या बनायो, र जसले 

सांसारको सबै जनतालाई आफ्नो र्व्कभचारको दाखमद्यले मातेको छ।' 3 उहााँले मलाई 

आत्मामा मरुभूकममा लैजानुभयो, र त्यहााँ सातवटा टाउको र दशवटा कसङ भएको रातो 

रिको जनावरमा सवार भएको एउटी स्त्रीलाई मैले देखे ाँ, जसको चारैकतर कनन्दा लेखखएको 

कर्यो। 4 त् यस स् त्री बैजनी र रातो रिको पकहरन लगाएकी कर्इन् र सुन र रत्न र मोतीले 

चखम्हकएकी कर्इन्, र कतनले आफ् नो वेश् यावृकत्तको कघनलाग् दो फोहोरले भररएको सुनको मकदरा 

बोकेकी कर्इन्। 5 उनको कनधारमा एउटा नाउाँ लेखखएको कर्यो, एउटा रहस्यमय नाम: 'महान ्

बेकबलोन, सबै वशे्याहरू र पृथ्वीमा भएका सबै फोहोर प्रर्ाहरूको आमा ।' 6 मैले देखें कक 

उनी मातेकी कर्इन्, सन्तहरूको रगत र यशेूका शहीदहरूको रगतले मातकेी कर्ए। र जब 

मैले उसलाई देखे, म पूणथतया रहस्यमय भएाँ । (प्रकाश 17:1-6, NJB) 
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9 'यसले चतुरता बोलाउाँछ। सात कशर भनकेो सात पहाड हो , जसमा मकहला बसेकी कछन् । । 

। 18 कतमीले देखेको स्त्री त्यो ठूलो सहर हो जसको पृथ्वीका सबै शासकहरूमाकर् अकधकार 

छ।' (प्रकाश 17:9 ,18 , NJB) 

1 यसपकछ, मैले अको स्वगथदूतलाई स्वगथबाट तल आएको देखें, उहााँलाई ठूलो अकधकार 

कदइएको कर्यो। पृथ्वी उहााँको मकहमाले चखम्हकयो। 2 आफ् नो स्वरको शीषथमा कतनले कराएर 

भने, ‘बेकबलोन पतन भएको छ, महान् बेकबलोन पतन भएको छ, र शैतानहरूको बासस्र्ान र 

हरेक दुष्ट् आत्मा र फोहोर, कघनलाग्दो चराहरूको लाकग बासस्र्ान भएको छ। 3 सबै 

जाकतहरूले त् यसको वेश् यावृकत्तको दाखमद्य कपए। पृथ् वीका हरेक राजाले त् यससाँग वेश् या गरेका 

छन् , र हरेक व् यापारीले त् यसको र्व्कभचारले धनी भएका छन् ।' 4 स्वगथबाट अको आवाज 

बोल्यो; मैले यसो भनेको सुने, 'हे मेरा माकनसहरू, त्यसबाट टाढा आऊ, ताकक कतमीहरूले 

त् यसका अपराधहरूमा भाग नपरोस् र उस् नै कवपकत्तहरू भोग्नुपनछे । 5 त् यसका पापहरू 

आकाशमा पुगकेा छन्, र परमेश् वरले कतनका अपराधहरू मनमा राख्नुभएको छ: कतनलाई 

अरूसाँग र्व्वहार गरेजस् तो र्व्वहार गनुथहोस्। 6 उसले कतरेको रकमको दोब्बर कतनुथ पछथ । 

उनीसाँग आफ्नै कमश्रणको दोब्बर बकलयो कप हुनुपछथ । 7 त् यसको प्रत् यके व् यवस् र्ालाई यातना 

वा पीडाले कमलाउनुपछथ । म रानीको रूपमा कसांहासनमा बसेको छु, उनी सोखच्छन्; म कुनै 

कवधवा होइन र ककहलै्य शोक जान्ने छैन। 8 त् यसको कनखम्ह त, एकै कदनमा त् यसमाकर् कवपकत्तहरू 

आउनेछन्: रोग, शोक र अकनकाल। कतनलाई जकमनमा जलाइनेछ। उसलाई दोषी 

ठहराउनुहुने परमप्रभु परमेश्वर शखक्तशाली हुनुहुन्छ।' 9 'पृथ् वीका राजाहरूले त् यसको कनखम्ह त 

शोक र रुवावासी गनेछन् , जसले त् यससाँग वेश् या गरेका छन् , र त् यससाँग व् यवहार गरेका छन् । 

कतनी जलेको धुवााँ देख्छन्, (प्रकाश 18:1-9, NJB) 

कक येशू नआउ्ेल उकचत एकता हुनेछैन : 

10 हेर! बाकहर हेर! उत्तरको भूकमबाट भाग, परमप्रभु घोषणा गनुथहुन्छ- ककनकक मैले 

कतमीहरूलाई आकाशको चारै कदशामा कततरकबतर पारेको छु -- परमप्रभु घोषणा गनुथहुन्छ। 
11 हेर! अब बेकबलोनकी छोरीसाँग बसोबास गने कसयोन, आफ्नो भागेर जानुहोस्! 

12 ककनकक मकहमाले कनयुक्त गरेदेखख नै परमप्रभु सबाओर्ले यसो भन्नुहुन्छ 

म , कतमीलाई लुट्ने राष्ट्र हरूको बारेमा, 'जसले कतमीलाई छुन्छ उसले मेरो आाँखाको नानी 

छुन्छ। 13 अब हेर, म कतनीहरूमाकर् मेरो हात हल्लाउनेछु र कतनीहरूले जसलाई दास 

बनाएका छन् कतनीहरूद्वारा कतनीहरू लुट्नेछन्।' तब कतमीहरूले र्ाहा पाउनेछौ कक 

परमप्रभु सबार्ले मलाई पठाउनुभएको हो। 14 हे कसयोनकी छोरी, गाओ, रमाओ, ककनकक 

अब म कतमीहरूका बीचमा बस्न आउाँदैछु - परमप्रभु घोषणा गनुथहुन्छ! 15 अकन त्यस कदन धेरै 

राष्ट्र हरू परमप्रभुमा पररवतथन हुनेछन।् हो, कतनीहरू उहााँका माकनसहरू हुनछेन्, र कतनीहरू 

कतमीहरूका बीचमा बस्नछेन्। तब कतमीहरूले र्ाहा पाउनेछौ कक परमप्रभु सबार्ले मलाई 

कतमीहरूकहााँ पठाउनुभएको हो। 16 परमप्रभुले यहूदा, पकवत्र भूकममा उसको भाग कब्जा 

गनुथहुनेछ, र यरूशलेमलाई फेरर आफ्नो रोजाइ बनाउनुहुनेछ। (जकररया 2:10-16, NJB; 
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नोट गनुथहोस् KJV / NKJV सांस्करणहरूमा पदहरू जकररया 2:6-12 को रूपमा सूचीबद्ध 

छन्) 

सांयुक्त राष्ट्र  सांघ, भ्याकटकन, धेरै प्रोटेसे्टन्टहरू, र पूवी अर्ोडक्स नतेाहरूले प्रवद्धथन गरररहेका 

कवश्वर्व्ापी र अन्तरकवश्वास आन्दोलनहरूलाई बाइबलले स्पष्ट् रूपमा कनन्दा गरेको छ र प्रोत्साहन कदनु 

हुाँदैन। "धेरैलाई धोका कदने" उहााँलाई पछ्याउने दाबी गनेहरूलाई यशेूले चतेावनी कदनुभयो (मत्ती 24:4-

5)। धेरै इकू्यमेकनज्म प्रकाश 6:1-2 को "सेतो घोडा" (जो येशू होइन) र प्रकाश 17 को वेश्यासाँग 

सम्बखन्धत छ। 

कक कवश्वासको सााँचो एकता येशू नआएसम्म हुनेछैन : 

13 जबसम्म हामी सबै परमशे्वरको पुत्रको कवश्वास र ज्ञानमा एकतामा पुगै्दनौ ां र कसद्ध माकनस 

बनै्दनौ ां, ख्रीष्ट्को पूणथतामा पूणथ रूपमा पररपक्व हुाँदैनौ ां। (एकफसी 4:13, NJB) 

यो एकता यशेूको पुनरागमन हुनु अकघ आएको कवश्वास गनेहरू तु्रकटमा छन्। वास्तवमा, जब यशे ू

फकथ नुहुन्छ, उहााँले उहााँको कवरुद्धमा जुट्ने राष्ट्र हरूको एकतालाई नष्ट् गनुथपनेछ: 

11:15 तब सातौ ां स्वगथदूतले आफ्नो तुरही फुके, र स्वगथमा कराएको आवाज सुन्न सककन्थ्यो, 

'सांसारको राज्य हाम्रो प्रभु र उहााँको ख्रीष्ट्को राज्य भएको छ, र उहााँले सदासवथदा शासन 

गनुथहुनेछ।' 16 चौबीस जना एल्डरहरू, परमशे्वरको उपखस्र्कतमा कसांहासनमा कवराजमान भए, 

आफैलाई दण्डवत् गरे र कतनीहरूको कनधारले परमशे्वरको आराधना गरे 17 यी शब्दहरूका 

सार्, 'हामी तपाईांलाई धन्यवाद कदन्छौ ां, सवथशखक्तमान प्रभु परमेश्वर, उहााँ जो हुनुहुन्छ, उहााँ 

जो हुनुहुन्थ्यो। तपाईको महान शखक्त ग्हण गदै र तपाईको शासन सुरु गदै। 18 राष्ट्र हरू 

कोलाहलमा कर्ए र अब तपाईांको बदला कलने समय आएको छ, र मरेकाहरूको न्याय गने, र 

तपाईांका सेवकहरू अगमवक्ताहरू, सन्तहरू र तपाईांको नाउाँको डराउनेहरूका लाकग, 

साना र ठूला सबैलाई इनाम कदइनेछ। । पृथ्वीलाई कवनाश गनेहरूलाई नाश गने समय 

आएको छ।' (प्रकाश 11:15-18, NJB) 

19:6 अकन मैले समुद्रको आवाज वा गजथनको ठूलो गजथन जस्तो ठूलो भीडको आवाज जस्तो 

देखखन्थ्यो, जवाफ कदए, 'अलेलुया! परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर सवथशखक्तमानको शासन सुरु 

भएको छ। । । । 19 तब मैले त्यो पशु, पृथ्वीका सबै राजाहरू र कतनीहरूका सेनाहरू, सवार 

र उसको सेनासाँग लड्न एकसार् भेला भएको देखें। 20 तर जनावरलाई कैद गररयो, झूटा 

अगमवक्तासाँग कमलेर जसले जनावरको पक्षमा चमत्कारहरू गरेका कर्ए र कतनीहरूद्वारा 

जनावरको कचन्हको सार् दाग लगाउनेहरूलाई र उसको मूकतथको पूजा गनेहरूलाई धोका 

कदएका कर्ए। यी दुईलाई सनरको आगोको पोखरीमा कजउाँदै फाकलयो । 21 बााँकी सबै 

सवारको तरवारले मारे, जुन उसको मुखबाट कनस्क्यो, र सबै चराहरूले आ-आफ्ना मासुले 

आफैं लाई कचखप्लए। । । 20:4 तब मैले कसांहासनहरू देखे, जहााँ कतनीहरूले आ-आफ्ना 

आसनहरू कलए, र कतनीहरूलाई न्याय गने शखक्त कदइएको कर्यो। मैले यशेूको लाकग साक्षी 

कदएको र परमेश्वरको वचन प्रचार गरेको कारण टाउको काकटएका सबैको आत्माहरू देखे ाँ, र 

जसले जनावर वा उहााँको मूकतथको पूजा गनथ इन्कार गरे र आफ्नो कनधार वा हातमा ब्रान्डमाकथ  
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स्वीकार गरेनन्; कतनीहरू जीकवत भए, र ख्रीष्ट्साँग हजार वषथसम्म शासन गरे। (प्रकाश 19: 

6,1 9 -21; 20:4, NJB) 

याद गनुथहोस् कक येशूले उहााँको कवरुद्धमा एकजटु भएर सांसारका सेनाहरूलाई नष्ट् गनुथपनेछ। त्यसपकछ 

उहााँ र सन्तहरूले शासन गनेछन्। त्यही बेला कवश्वासको उकचत एकता हुनेछ। दुुःखको कुरा, धेरैले झूटा 

सेवकहरूको कुरा सुन्नेछन् जनु असल देखखन्छन्, तर होइनन्, जस्तै पे्रररत पावलले चेतावनी कदए (2 

कोररन्थी 11:14-15)। यकद धेरैले बाइबल र परमशे्वरको राज्यको सुसमाचारलाई सााँच्चै बुझ्दछ भने येशकूो 

कवरुद्धमा कम लड्नछे।  
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7. नही करत स्वयां का केवल यसे मसीही मानत 

यद्यकप माकनसहरूले हामी धेरै चतुर छौ ां भनेर सोच्न मन पराउाँछन्, हाम्रो समझको सीमाहरू छन्, तैपकन 

परमेश्वरको "समझ असीकमत छ" (भजन 147:5)। 

यसैले यो ग्ह ठीक गनथ भगवानको हस्तक्षेप कलनेछ। 

धेरैले परमेश् वरमा कवश् वास गरे तापकन धेरैजसो माकनसहरू उहााँको कनदेशनअनुसार जीवन कबताउन 

इचु्छक छैनन्। कनम्नलाई ध्यान कदनुहोस्: 

8 हे माकनस, असल के हो, उहााँले ताँलाई देखाउनुभएको छ। र प्रभुले तपाईबाट के 

चाहानुहुन्छ तर न्याकयक रूपमा गनथ, दयालाई पे्रम गनथ, र आफ्नो परमेश्वरसाँग नम्रतासार् 

कहांड्न? (मीका 6:8) 

नम्र भई कहांड्नु भनेको माकनसजाकतले गनथ चाहेको कुरा होइन । आदम र हव्वाको समयदेखख (उत्पकत्त 

3:1-6), माकनसहरूले उहााँका आज्ञाहरूको बावजदु, परमशे्वरको भन्दा माकर्, आफू र आफ्नो 

प्रार्कमकताहरूमा भर पनथ रोजकेा छन् (प्रस्र्ान 20:3-17)। 

कहतोपदेशको पुस्तकले कसकाउाँछ: 

5 आफ् नो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा राख, र आफ् नो समझशखक्तमा भर नपर। 6 आफ् ना 

सबै मागथहरूमा उहााँलाई स् वीकार गर, र उहााँले तरेा मागथहरू कनदेकशत गनुथहुनेछ। 7 आफ् नै 

नजरमा बुखद्धमान् नहुनुहोस्। परमप्रभुको डर मान र दुष्ट्ताबाट टाढा बस। (कहतोपदेश 3:5-

7) 

तैपकन, धेरैजसो माकनसहरूले सााँच्चै आफ्नो सम्पूणथ हृदयले परमशे्वरमा भरोसा गदैनन् वा उहााँलाई 

आफ्नो पाइलाहरू कनदेकशत गनथको लाकग पखथनुहुन्न। धेरैले भगवानले चाहेको कुरा गछुथ  भन्छन् तर त्यसो 

गदैनन।् मानवता शतैान (प्रकाश 12:9) द्वारा धोखामा परेको छ र सांसारको अकभलाषा र 'जीवनको 

घमण्ड' (1 यूहन्ना 2:16) मा फसेको छ। 

त्यसकारण, धेरैले आफ्नै धाकमथक परम्परा र धमथकनरपेक्ष सरकारहरू कलएर आएका छन्, ककनभन े

उनीहरूलाई लाग्छ कक उनीहरूलाई राम्रोसाँग र्ाहा छ। यद्यकप, कतनीहरूले गदैनन् (cf. यकमथया 10:23) न 

त सााँच्चै पिात्ताप गनेछन्। 

त्यसकारण मानवतालाई परमशे्वरको राज्य चाकहन्छ (cf. मत्ती 24:21-22)। 

लाई कवचार गनुथहोस् 



  

60 

 

कर्नहरूको सबैभन्दा पररकचत श्रृांखलाहरू मधे्य एक हो, जुन उहााँले जैतून डााँडाको उपदेशमा 

कदनुभएको कर्यो। 

उहााँले के भन्नुभयो केही ध्यान कदनुहोस्: 

3 “धन्य आत्मामा गरीबहरू, ककनभने स्वगथको राज्य कतनीहरूको हो। 4 धन्य शोक गनेहरू, 

ककनभने कतनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। 5 धन्य नम्रहरू, ककनकक कतनीहरूले पृथ्वीको 

अकधकार पाउनेछन।् 6 धन् य हुन् धाकमथकताको लाकग भोकाउने र कतखाथउनेहरू, ककनभन े

कतनीहरू तृप्त हुनेछन।् 7 धन्य दयालुहरू, ककनकक कतनीहरूले कृपा पाउनेछन्। 8 धन्य 

हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, ककनभने कतनीहरूले परमशे्वरलाई देख्नेछन।् 9 धन्य मेलकमलाप 

गराउनेहरू, ककनभने कतनीहरू परमशे्वरका छोराहरू कहलाइनछेन्। 10 धन् य हुन ्

धाकमथकताको खाकतर सताइएकाहरू, ककनभने स् वगथको राज् य कतनीहरूकै हो। (मत्ती 5:3-10) 

यो परमशे्वरको राज्यमा छ (cf. माकथ  4:30-31), प्रायुः म्याथ्यू (cf. मत्ती 13:31) द्वारा स्वगथको राज्य भनरे 

उल्लखे गररएको छ, जहााँ यी धन्य प्रकतज्ञाहरू पूरा हुनेछन्। यो परमेश्वरको राज्यमा छ कक नम्रहरूलाई 

पृथ्वीको उत्तराकधकारी र शुद्धहरूले परमेश्वरलाई हेनथको लाकग प्रकतज्ञा पूरा हुनेछ। परमशे्वरको राज्यमा 

आकश्हरूको सुसमाचारको प्रतीक्षा गनुथहोस्! 

परमशे्वरका मागथहरू सही छन ्

सत्य यो हो कक परमेश्वर पे्रम हुनुहुन्छ (1 यूहन्ना 4: 8,16 ) र परमशे्वर स्वार्ी हुनुहुन्न। परमशे्वरका 

कनयमहरूले परमशे्वर र हाम्रा कछमेकीहरूलाई पे्रम देखाउाँछन् (मकूथ स 12:29-31; याकूब 2:8-11)। 

सांसारका चालहरू स्वार्ी छन् र मृत्यमुा अ्य गर हुन्छ (रोमी 8:6)। 

ध्यान कदनुहोस् कक बाइबलले सााँचो ख्रीकष्ट्यनहरूले आज्ञाहरू पालन गरेको देखाउाँछ: 

1 जसले येशू नै ख्रीष्ट् हुनुहुन्छ भनी कवश् वास गछथ , उहााँ परमेश् वरबाट जन्मनुभएको हो, र 

जन् मेकोलाई पे्रम गने हरेकले उहााँबाट जन्मकेोलाई पकन पे्रम गछथ । 2 यसबाट हामी जान्दछौां 

कक हामी परमेश्वरका सन्तानहरूलाई पे्रम गछौं, जब हामी परमशे्वरलाई पे्रम गछौं र उहााँका 

आज्ञाहरू पालन गछौं। 3 ककनकक परमशे्वरको पे्रम यही हो, कक हामी उहााँका आज्ञाहरू पालन 

गछौं। र उहााँका आज्ञाहरू 

बोझ छैनन् । (1 यूहन्ना 5:1-3) 

परमेश्वरका सबै "आदेशहरू धाकमथकता हुन्" (भजन 119:172)। उहााँका मागथहरू शुद्ध छन् (1 तीतस 

1:15)। दुुःखको कुरा, धेरैले "अधमथ" को कवकभन्न रूपहरू स्वीकार गरेका छन् र येशू र्व्वस्र्ा वा 

अगमवक्ताहरूलाई नष्ट् गनथ आउनुभएन, तर कतनीहरूलाई पूरा गनथ आउनभुएको कर्यो भनेर बुझ्दैनन ्

(मत्ती 5:17), कतनीहरूको वास्तकवक अर्थ बुझाएर र कतनीहरूलाई धेरै भन्दा पर कवस्तार गरेर। कवचार 

(जस्त ै मत्ती 5:21-28)। यशेूले कसकाउनुभयो कक " जसले कतनीहरूलाई गछथ  र कसकाउाँछ, स्वगथको 
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राज्यमा उसलाई महान् भकननेछ" (मत्ती 5:19) ('परमेश् वरको राज्य' र 'स्वगथको राज्य' शब्दहरू 

आदानप्रदान गनथ योग्य छन्)। 

कामकबनाको कवश्वास मरेको छ भनेर बाइबलले कसकाउाँछ (याकूब 2:17)। धेरैले येशूलाई पछ्याउने दाबी 

गछथन् तर उहााँका कशक्षाहरूलाई सााँच्च ैकवश्वास गदैनन् (मत्ती 7:21-23) र उहााँको अनकुरण गदैनन् (cf. 

1 कोररन्थी 11:1)। "पाप भनेको र्व्वस्र्ाको उल्लङ्घन हो" (1 यूहन्ना 3:4, KJV) र सबैले पाप गरेका छन ्

(रोमी 3:23)। यद्यकप, बाइबलले देखाउाँछ कक न्यायमाकर् दयाको कवजय हुनेछ (याकूब 2:13) ककनकक 

परमेश्वरले सबैका लाकग सााँच्चै योजना गनुथभएको छ (cf. लुका 3:6)। 

मानव समाधानहरू, परमशे्वरको मागथहरू बाहेक, काम गदैनन्। सहस्राब्दी राज्यमा, येशूले "फलामको 

डण्डी" (प्रकाश 19:15) ले शासन गनुथहुनेछ, र माकनसहरूले परमेश्वरको मागथमा जीवन कबताउाँदा राम्रो 

हुनेछ। सांसारका सबै समस्याहरू अवखस्र्त छन् ककनभने यस सांसारका समाजहरूले परमशे्वर र उहााँको 

र्व्वस्र्ा पालन गनथ अस्वीकार गछथन् । इकतहासले देखाउाँछ कक मानवता समाजका समस्याहरू समाधान 

गनथ सक्षम छैन: 

6 ककनकक शारीररक मनमा रहनु मृत्यु हो, तर आखत्मक मनमा रहनु जीवन र शाखन्त हो। 7 

ककनभने शारीररक मन परमशे्वरको कवरुद्धमा दुश्मनी हो। ककनभने यो परमेश्वरको र्व्वस्र्ाको 

अधीनमा छैन, न त हुन सक्छ। 8 त्यसकारण, शरीरमा भएकाहरूले परमशे्वरलाई खशुी पानथ 

सकै्दनन्। (रोमी 8:6-8) 

कक्रखस्चयनहरूले आध्याखत्मक कुरामा ध्यान केखन्द्रत गनुथपछथ , र यस युगमा (रोमी 8:9), हाम्रा र्व्खक्तगत 

कमजोरीहरूको बावजदु त्यसो गनथलाई परमशे्वरको आत्मा कदइएको छ: 

26 ककनकक भाइहरू हो, कतमीहरूले आफ् ना बोलाइ देख् यौ, कक शरीरअनुसार धेरै 

बुखद्धमान् हरू छैनन् , धेरै पराक्रमीहरू छैनन् , धेरै कुलीनहरू बोलाइएका छैनन् । 27 तर 

परमेश्वरले बुखद्धमानीहरूलाई लाजमा पानथ सांसारका मूखथ चीजहरू छान्नुभएको छ, र 

परमेश्वरले शखक्तशाली चीजहरूलाई शमथमा पानथ सांसारका कमजोर चीजहरूलाई चुन्नुभएको 

छ। 28 र सांसारका आधारभूत चीजहरू र घृकणत चीजहरू परमशे्वरले चनु्नुभएको छ, र जुन 

कुराहरू छैनन्, ती चीजहरूलाई नष्ट् गनथको लाकग, 29 कक कुनै पकन शरीरले उहााँको 

उपखस्र्कतमा घमण्ड गनुथ हुाँदैन। 30 तर उहााँबाट तपाईां ख्रीष्ट् येशूमा हुनुहुन्छ, जो हाम्रा लाकग 

परमेश्वरबाटको बुखद्ध र धाकमथकता, पकवत्रता र छुटकारा बन्नुभयो- 31 जसरी लेखखएको छ, 

"जसले गवथ गछथ , उसले प्रभुमा गवथ गरोस्।" (1 कोररन्थी 1:26-31) 

ख्रीकष्ट्यनहरूले परमशे्वरको योजनामा मकहमा गनुथपछथ ! हामी अकहले कवश्वासद्वारा कहांड्छौ ां (2 कोररन्थी 

5:7), माकर् हेरेर (कलस्सी 3:2) कवश्वासमा (कहबू्र 11:6)। हामी परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गनथ आकशष् 

पाउनेछौ ां (प्रकाश 22:14)। 

नही करत स्वयां का केवल यसे मसीही मानतको सुसमाचार? 
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प्रोटेसे्टन्टहरूले यशेूलाई मुखक्तदाताको रूपमा स्वीकार गररसकेपकछ, कतनीहरूले परमशे्वरको राज्य 

खोजेका छन् भन्ने महसुस गछथन्। क्यार्ोकलकहरू कवश्वास गछथन् कक बखप्तस्मा कलनेहरू, बच्चाहरूको 

रूपमा पकन , राज्यको रूपमा आफ्नो चचथमा प्रवेश गरेका छन्। क्यार्ोकलकहरू र पूवी अर्ोडक्सहरूले 

सोच्छन कक सांस्कारहरू, आकद माफथ त, कतनीहरूले परमशे्वरको राज्य खोकजरहेका छन्। कक्रखस्चयनहरूले 

बखप्तस्मा कलने बेलामा, ग्ीको-रोमन-प्रोटेसे्टन्टहरूले मानवताका समस्याहरू समाधान गनथ सांसारलाई 

हेछथ न्। कतनीहरू पाकर्थव-केखन्द्रत हुन्छन् (cf. रोमी 8:6-8)। 

पकहले परमेश्वरको राज्य खोज्नु (मत्ती 6:33) ईसाईहरूको लाकग जीवनभरको लक्ष्य हो। एउटा लक्ष्य, 

समाधानको लाकग सांसारलाई हेने होइन, तर परमेश्वर र उहााँका मागथहरूमा। परमशे्वरको राज्यको 

सुसमाचारले हाम्रो जीवनलाई पररवतथन गछथ । 

ख्रीकष्ट्यनहरूले येशूसाँगै शासन गनेछन् भनी बाइबलले बताउाँछ, तर के तपाईांले त्यसको अर्थ वास्तकवक 

ख्रीकष्ट्यनहरूले सहरहरूमा शासन गनेछन् भन्ने बुझ्नुहुन्छ? येशलेू कसकाउनुभयो: 

12 “कुनै कुलीन माकनस आफ्नो लाकग राज्य कलन र फकथ न टाढाको देशमा गए। 13 यसकारण 

कतनले आफ्ना दश जना नोकरहरूलाई बोलाए, कतनीहरूलाई दश मीना कदए, र कतनीहरूलाई 

भने, 'म नआउन्जेल र्व्ापार गर।' 14 तर कतनका नागररकहरूले उहााँलाई घणृा गरे, र उहााँको 

पकछपकछ एउटा प्रकतकनकधमण्डल पठाए, 'हामीले यस माकनसलाई हामीमाकर् शासन गने 

छैनौ ां।' 

15 “अकन यस्तो भयो कक जब उहााँ फकथ नुभयो, उहााँलाई प्राप्त गरेर 

राज्य , त्यसपकछ उहााँले यी सेवकहरूलाई आदेश कदनुभयो, जसलाई उनले पैसा कदएका 

कर्ए, उहााँलाई बोलाउन, ताकक उसले जान्न सकून् कक प्रत्येक माकनसले र्व्ापार गरेर ककत 

कमाएको छ। 16 त्यसपकछ पकहलो आयो र भन्यो, 'माकलक, तपाईांको मीनाले दस पैसा 

कमाएको छ।' 17 अकन उहााँले उसलाई भन्नुभयो, 'राम्रो, राम्रो नोकर। ककनभने कतमी र्ोरैमा 

कवश्वासयोग्य कर्यौ, दश सहरमाकर् अकधकार छ।' 18 अकन दोस्रोले आयो र भन्यो, 'माकलक, 

तपाईांको मीनाले पााँच पैसा कमाएको छ।' 19 त्यसरी नै उहााँले उसलाई भन्नभुयो, 'कतमी पकन 

पााँच सहरहरूमाकर् हुनेछौ।' (लूका 19:12-19) 

अब तपाईसाँग भएको र्ोरैमा वफादार हुनुहोस्। कक्रखस्चयनहरूले वास्तकवक राज्यमा, वास्तकवक 

शहरहरूमा शासन गने अवसर पाउनेछन्। यशेूले पकन भन्नुभयो, " हरेकलाई उसको काम अनुसार कदनु 

मेरो इनाम मसाँग छ" (प्रकाश 22:12)। परमेश्वरसाँग एक योजना (अय्यूब 14:15) र एक ठाउाँ (यूहन्ना 

14:2) उहााँलाई सााँच्चै प्रकतकक्रया कदनेहरूको लाकग (यूहन्ना 6:44; प्रकाश 17:14)। परमेश्वरको राज्य 

वास्तकवक हो र तपाईां यसको एक कहस्सा बन्न सक्नुहुन्छ! 

2016 को सुरुमा, जनथल साइिमा "भीडको शखक्त" शीषथकको लेख कर्यो जसले कृकत्रम बुखद्धमत्ता र 

क्राउडसोकसथङले मानवताले सामना गरररहेको "दुष्ट् समस्याहरू" समाधान गनथ सक्छ भनेर सांकेत गरेको 

कर्यो। यद्यकप, लेखले दुष्ट्ता के हो भनेर बु् असफल भयो, यसलाई कसरी समाधान गने भनेर 

छोड्नुहोस्। 
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सहयोग, परमेश्वरको सााँचो मागथहरू पछ्याउन बाहेक, 21 औां शताब्दीमा असफल हुने कवनाशकारी छ 

जसरी यो ठूलो जलप्रलय पकछको कर्यो जब मानवताले बाबेलको असफल टावर कनमाथण गनथ सहयोग 

गरेको कर्यो (उत्पकत्त 11:1-9)। 

सांसारका समस्याहरू, मध्य पूवथ जस्ता ठाउाँहरूमा (अपेकक्षत अस्र्ायी लाभहरू, जस्तै दाकनयल 9:27a; 1 

रे्सलोकनकी 5:3), माकनसहरूद्वारा समाधान हुनेछैनन-् हामीलाई परमेश्वरको राज्यको शाखन्त चाकहन्छ 

(रोमी 14: 17)। 

अन्तराथकष्ट्र य आतांकवादका समस्याहरू, अपेकक्षत लाभहरू भए तापकन, सांयुक्त राष्ट्र  सांघमा धोका 

कदनेहरूद्वारा (cf. इजककएल 21:12) हल हुनेछैन (cf. प्रकाश 12:9) — हामीलाई परमेश्वरको राज्यको 

आनन्द र सान्त्वना चाकहन्छ। 

वातावरणका समस्याहरू अन्तराथकष्ट्र य सहयोगद्वारा हल हुने छैनन्, ककनकक सांसारका राष्ट्र हरूले 

पृथ्वीलाई नष्ट् गनथ मद्दत गनेछन् (प्रकाश 11:18), तर कतनीहरू परमशे्वरको राज्यद्वारा समाधान हुनेछन्। 

यौन अनैकतकता, गभथपतन, र मानव शरीरका अांगहरू बेच्ने मुद्दाहरू सांयुक्त राज्य अमेररका (cf. प्रकाश 

18:13) द्वारा हल हुनेछैन, तर परमशे्वरको राज्यद्वारा। 

सांयुक्त राज्य अमेररका, बेलायत र अन्य धेरै राष्ट्र हरूको ठूलो ऋण अन्तराथकष्ट्र य दलाली माफथ त समाधान 

हुनेछैन, तर अन्ततुः (हबकूक 2:6-8 अनुसार कवनाश पकछ) परमशे्वरको राज्यद्वारा। 

सांयुक्त राष्ट्र  सांघले अज्ञानता र गलत कशक्षाको समाधान गदैन - हामीलाई परमेश्वरको राज्य चाकहन्छ। 

बाइबलको सााँचो येश ू बाहेक मुखक्तको लाकग सहमत हुने कुनै पकन सावथभौकमक-अन्तरकवश्वास 

आन्दोलनले धाकमथक झगडालाई सााँच्चै समाधान गदैन। पाप सांसारको समस्या हो र यसको लाकग , 

हामीलाई येशकूो बकलदान र परमशे्वरको राज्यमा उहााँको पुनरागमन चाकहन्छ। आधुकनक कचककत्सा 

कवज्ञानसाँग मानव स्वास्थ्यको लाकग सबै जवाफहरू छैनन् - हामीलाई परमेश्वरको राज्य चाकहन्छ। 

भोकका समस्याहरू आनवुांकशक रूपमा पररमाकजथत जीवहरूले समाधान गदैनन् जसले कवश्वका केही 

भागहरूलाई सिाकवत बाली असफलताका कारण भोकमरीको जोखखममा राखेको छ — हामीलाई 

परमेश्वरको राज्य चाकहन्छ। 

अकफ्रका, एकसया र अन्य ठाउाँहरूमा भएको ठूलो गररबीले अखन्तम समय 'बेकबलोन' (cf. प्रकाश 18:1-

19) बाट केही समयको लाकग फाइदा उठाउाँदै गररबीको समस्या समाधान गदैन—हामीलाई परमेश्वरको 

राज्य चाकहन्छ। येशू बाहेक, मानवताले यस 'वतथमान दुष्ट् युग' मा यूटोकपया ल्याउन सक्छ भन्ने कवचार 

झूटो सुसमाचार हो (गलाती 1:3-10)। 

परमेश्वरको राज्यको सहस्राब्दी चरण एक शाखब्दक राज्य हो जुन पृथ्वीमा स्र्ाकपत हुनेछ। यो परमेश्वरको 

मायालु कनयम र नेताको रूपमा मायालु परमशे्वरमा आधाररत हुनेछ। सन्तहरूले ख्रीष्ट्साँग हजार वषथसम्म 

शासन गनेछन् (प्रकाश 5:10; 20:4-6)। यो राज्यले ती सााँच्चै परमेश्वरको चचथमा समावेश गनेछ, तर कुनै 

पकन धमथशास्त्रले परमशे्वरको राज्य वास्तवमा चचथ (क्यार्ोकलक वा अन्यर्ा) हो भनी बताएको छैन। 
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रोमको चचथले सहस्राब्दी कशक्षाको कवरोध गरेको छ, र पकछ हामी अन्तको नकजक पुग्दा यसले बाइबलको 

सुसमाचार सने्दशलाई अझ शखक्तशाली रूपमा कवरोध गनेछ। यसले सिवतुः महत्त्वपूणथ कमकडया 

कभरेज प्राप्त गनेछ जसले मत्ती 24:14 लाई पूरा गनथ मद्दत गनथ सक्छ। 

यसको अखन्तम चरणमा, परमेश्वरको राज्यले "नयााँ यरूशलेम, परमशे्वरबाट स्वगथबाट तल आउाँदैछ" 

(प्रकाश 21:2) समावशे गनेछ र यसको वृखद्धको अ्य गर हुनेछैन। त्यहााँ कुन ैअधाकमथकता हुनेछैन, कुन ै

शोक हुनेछैन, र मृत्यु हुनेछैन। 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गनुथ र बुझ्नु बाइबलको महत्त्वपूणथ कवषयवस्तु हो। पुरानो कनयमका 

लेखकहरूले यसको बारेमा कसकाए। येशू, पावल र यूहन्नाले यसको बारेमा कसकाउनुभयो। नयााँ कनयम 

बाकहर बााँच्नको लाकग सबैभन्दा पुरानो 'कक्रकियन' उपदेशले यसको बारेमा कसकायो। प्रारखिक दोस्रो 

शताब्दीका ईसाई नतेाहरू, जस्तै र, यसको बारेमा कसकाए। हामी परमेश्वरको कनरन्तर चचथमा आज यो 

कसकाउाँछौ ां। याद गनुथहोस् कक परमेश्वरको राज्य पकहलो कवषय हो जुन बाइबलले यशेूले प्रचार गरेको 

देखाउाँछ (मकूथ स 1:13। पुनरुत्थान पकछ उहााँले प्रचार गनुथ भएको कर्यो (पे्रररत 1:3) - र यो ईसाईहरूले 

पकहले खोज्नु पने कुरा हो (म्याथ्यू) 6:33)। 

सुसमाचार येशूको जीवन र मतृ्युको बारेमा मात्र होइन। येशू र उहााँका अनयुायीहरूले कसकाउनुभएको 

सुसमाचारको जोड भनेको परमशे्वरको आउाँदै गरेको राज्य कर्यो। राज्यको सुसमाचारले ख्रीष्ट्द्वारा मुखक्त 

समावेश गदथछ, तर मानव सरकारहरूको अ्य गरको कशक्षा पकन समावेश गदथछ (प्रकाश 11:15)। 

याद गनुथहोस्, सबै राष्ट्र हरूलाई साक्षीको रूपमा सांसारमा राज्यको सुसमाचार प्रचार नगरेसम्म अन्त 

आउाँदैन भनेर यशेूले कसकाउनुभयो (मत्ती 24:14)। र त्यो प्रचार अकहले भइरहेको छ। 

सुसमाचार यो हो कक परमशे्वरको राज्य मानवताको सामना गने समस्याहरूको समाधान हो । यद्यकप, धेरैले 

यसलाई समर्थन गनथ चाहाँदैनन्, न यो सुन्न चाहन्छन्, न त यसको सत्यतामा कवश्वास गनथ चाहन्छन्। 

परमेश्वरको राज्य अनन्त छ (मत्ती 6:13), जबकक "यो सांसार कबकताँदैछ" (1 कोररन्थी 7:31)। 

परमेश्वरको राज्यको सााँचो सुसमाचार घोषणा गनुथ भनेको हामी परमेश्वरको कनरन्तर मण्डलीमा गिीर 

छौ ां भन्ने कुरा हो। हामी बाइबलले कसकाउने सबै कुराहरू कसकाउने प्रयास गछौं (मत्ती 28:19-20), 

परमेश्वरको राज्य सकहत (मत्ती 24:14)। जब हामी त्यो राज्यको पखाथइमा छौ ां, हामीले परमशे्वरको 

मागथहरू कसक्न र पछ्याउनुपदथछ र सत्यमा कवश्वास गनथ चाहने अरूहरूलाई सान्त्वना कदनु आवश्यक 

छ। 

के तपाईांले आउाँदै गरेको परमशे्वरको राज्यको सुसमाचारको घोषणालाई समर्थन गनुथपदैन? के तपाईां 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारमा कवश्वास गनुथहुन्छ? 
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पर्रो क उठा के ईशकनन्दा कै कारन 
 

सांयुक्त राज्य अमेररका के कायाथलय पर्रो क उठा के ईशकनन्दा कै कारन हाांगा आसा: 1036 

डबू्ल्य ग्ाांड अवे्हनू्य, ग्ोव्हर बीच, कॅकलफोकनथया, 93433 USA; वेब साइट: www.ccog.org. 
 

पर्रो क उठा के ईशकनन्दा कै कारन (CCOG) वेबसाइटें 
 

CCOG.ASIA उन तना जउन तना मूसा के र्व्वस्र्ा उनै्ह आदेश. 

CCOG.IN ईश्वरत्व कै धारणा का दोहरावत ही कक cचन परमेश्वर र्ा अउ बचन.  

CCOG.EU आयत स्पष्ट् सांकेत देती हवै कक यीशु ही देह रूप.  

CCOG.NZ परमेश्वर के ककलसीया क अपै खून से मोल लहेेन ही अर्ाथत् यीशु मसीह ने प्रेररतो ां 

के काम. 

CCOG.ORG करत है कक परमेश्वर उनके ककलसीया का स्वयां कै पर्रो क उठा के ईशकनन्दा 

कै कारन. र्ोमा ने यीशु कै सम्बन्ध म इनतना घोषणा केहेन कक हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्व. 

CCOGCANADA.CA मारे परमेश्वर अउ उद्धारकताथ, यीशु मसीह कै आगमन. 

CCOGAfrica.ORG कपता यीश ुकै बरें  इनतना घोषणा करत है कक प ैबेटवा कै कवष. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. कहत है कक हे परमेश्वर तेरा 

कसांहासन युगानुयुग रही पर्रो क उठा के ईशकनन्दा कै कारन. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. कपता यीशु क ्हे परमेश्वरष् कही के उले्लख 

पर्रो क उठा के ईशकनन्दा कै कारन. एक स्वगथदूत प्रेररत यूहन्ना क केवल परमेश्वर क ही 

दण्डवत करै कै बरे. 
 

खबरो आनी इकतहास सांकेतर्ळाां 
 

COGWRITER.COM उ मणइन का कतो अनके अराधना करै कै बरे नही फटकारेन यकद 

यीशु परमेश्वर नही ां होत तो उ मणइन से कही देत कक उ उनके अराधना न करै. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM वहीन तना जउन तना स्वगथदूत प्रकाकशतवाक्य म केहेन 

हीआ कई अउ आयते अउ पकवत्रशास्त्र कै सांदभथ हवै जउ यीश ुकै ईश्वरत्व के दलील 

BIBLENEWSPROPHECY.NET महत्वपूणथ कारण कक क्यो ां यीशु को परमेश्वर होना र्ा वह 

यह है कक यकद यीशु परमेश्वर. 
 

उपदेश और उपदेश के कलए यूटू्यब और कबटच्यटू वीकडयो चैनल 
 

BibleNewsProphecy परमेश्वर. सीसीओजी उपदेश वीकडयो. 

CCOGAfrica परमेश्वर. आकफ्रकन भाशाांनी सीसीओजी सांदेश. 

CCOG Animations परमेश्वर मसीही कवश्वास को पक्षमा कसकाउन.  

CCOGSermones परमेश्वर से्पकनश भाषा में सांदेश है. 

ContinuingCOG परमेश्वर. सीसीओजी खव्हकडयो प्रवचन.  
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तस्वीर यरूशलेम में एक इमारत की कुछ शेष ईांटो ां (सार् ही कुछ बाद में जोडी गई) के नीचे कदखाती है कजसे कभी-

कभी सीनेकल के रूप में जाना जाता है, लेककन यरूशलेम के पकिमी कहल पर चचथ ऑफ गॉड के रूप में बेहतर 

वकणथत ककया गया है (वतथमान में माउांट कसय्योन कहा जाता है): 

 

 
 

यो सायद प्रारखिक वास्तकवक मसीही चचथ भवन को साइट भएको कवश्वास गररन्छ. येशूको' परमेश्वरको राज्यको 

सुसमाचार 'भन्ने एक भवन प्रचार गररएको कर्यो. यो कसकाइएको कक यरूशलेममा एक भवन कर्यो यहका य अर्थ 

नहोए कक उ कतो य घोयषणा. 
 

 

इस कारण हम भी कबना रुके भगवान का शुकक्रया अदा करते हैं, क्योांकक... हे भाइयो ां, तमु परमशे्वर की 

कलीकसयाओां के अनयुायी बन गए जो यहूकदया में मसीह यीशु में हैं। (1 कर्स्सलुनीककयो ां 2:13-14) 

उस कवश्वास के कलए ईमानदारी से सांघषथ करें  जो एक बार सांतो ां को कदया गया र्ा। (यहूदा 3) 

यीशु ने उनसे कहा, "मझेु परमशे्वर के राज्य का प्रचार दूसरे नगरो ां में भी करना चाकहए, क्योांकक इसी 

उदे्दश्य से मुझे भेजा गया है। (लूका 4:43) 

परन्तु परमशे्वर के राज्य की खोज करो, और ये सब बातें तमु्हारे सार् जडु जाएाँ गी। डरो मत, छोटे झुांड, 

क्योांकक तमु्हें राज्य देना तमु्हारे कपता का अच्छा आनांद है। (लूका 12:31-32) 

और राज्य का यह सुसमाचार सारे सांसार में सब जाकतयो ां के कलए गवाही के रूप में प्रचार ककया जाएगा, 

और तब अन्त आएगा। (मत्ती 24:14) 


