
परमेश्वरको राज्यको ससुमाचारको 
यो समाधान छ! 
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ककन यसको समस्या छैन समाधान माननसको सक्छौं? 

के तपाईं बाइबल देखाउाँछ पठहलो र अस्न्तम कुरा येशूले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार कफक्री बारेमा 
प्रचार गने थाहा छ? 

तपाईं परमेश्वरको राज्य पे्रररतहरूको जोड र पठहलो ती नतनीहरूलाई अनुसरर् गथयो कक थाह छ? 

परमेश्वरको राज्य येशूको व्यस्क्त छ? परमेश्वरले येशूलाई राज्यको अब हामीलाई उहााँको जीवन छ? 

परमेश्वरको राज्य भववष्यमा वास्तववक राज्यको केही प्रकार छ? तपाईं बाइबलले के लसकाउाँछ ववश्वास 
हुनेछ? 

एक राज्य के हो? बस परमेश्वरको राज्य के हो? बाइबल के लसकाउाँछ? प्रारस्म्भक मसीही मण्डली के 
लसकाउनुभयो? 

तपाईं परमेश्वरको राज्य साक्षी रूपमा संसारमा प्रचार सम्म कक अन्त गनन सक्दैन महसुस गछनन?् 

आवरर् मा तस्वीर बठुदनने मुद्रर् र ग्राकफक्स द्वारा बना रूपमा बवााँसो संग तल झूट एक पाठो देखाउाँछ। कफतान 
आवरर् मा तस्वीर मलू भवन चचन यरूशलेममा 2013 मा डा बब ठठएल लगगयो भाग हो।  

 

सामग्रीहरू 

 

1 मानवता को समाधान छ? 

2 के येशूले सुसमाचार प्रचार गनुनभयो? 

3 परमेश्वरको राज्य पुरानो ननयममा गथयो? 

4 प्रेररतहरूको लसकाउनुभयो राज्यको सुसमाचारको? 

5 स्रोत नयााँ ननयममा बाठहर परमेश्वरको राज्य लसकाउनुभयो। 

6 गग्रको-रोमन चचन लसकाउन राज्य महत्वपूर्न छ, तर ... 

7 ककन परमेश्वरको राज्य? 

सम्पकन  जानकारी 



 

 

1 मानवता को समाधान छ? 

ववश्व धेरै समस्या सामना। 

धेरै माननसहरू भोक हो। धेरै माननसहरू थिचोममचो छन।् धेरै माननसहरू गररबी सामना। धेरै जानतका 
गम्भीर ऋण छन।् बच्चाहरु, नजन्मेको व्यक्ततहरूलाई सहहत दरुुपयोग सामना। औषथध प्रनतरोधी रोग धेरै 
डातटर चासोको ववषय। प्रमुख औद्योथगक शहर हावा स्वस्ि हुन पनन प्रदवूषत छ। ववमभन्न राजनीनतज्ञ 
युद्ध खतरामा। आतंकवादी भइरहेको राख्न। 

सतनुहुन्छ संसारका नेताहरूले मानवता सामना समस्याहरू समाधान? 

धेरै त लाग्छ। 

नयााँ ववश्वव्यापी एजेन्डा 

सेप्टेम्बर 25, 2015 मा, भेहटकन गरेको पोप फ्राक्न्सस द्वारा एक प्रमुख-हटप्पणी भाषण पनछ, संयुतत राष्ट्र 
(संयुतत राष्ट्र) को 193 राष्ट्रहरूले मूल नयााँ ववश्वव्यापी एजेन्डा termed थियो के को "17 सतत ववकास 
लक्ष्य" लागू गनन मतदान। यहााँ संयुतत राष्ट्र गरेको 17 लक्ष्य हो: 

यसको सबै सबैनतर पक्षबाट लक्ष्य 1 अन्त गररबी 

लक्ष्य 2 अन््य भोक, खाना सुरक्षा र सुधार पोषण प्राप्त र हदगो कृवष प्रचार 

लक्ष्य 3 स्वस्ि जीवन सुननक्श्चत र सबै उमेरका सबै लाथग राम्रो रहेको प्रचार 

लक्ष्य 4 समावेशी र गुणस्तर मशक्षा सुननक्श्चत र सबै को लाथग आजीवन मसतने अवसर प्रचार 

लक्ष्य 5 लैङ्थगक समानता हामसल र सबै महहला र बामलका बल 

लक्ष्य 6 लाथग उपलब्धता र पानी हदगो व्यवस्िापन र सरसफाई सुननक्श्चत 

लक्ष्य 7 सबै लाथग, ककफायती ववश्वसनीय, हदगो र आधुननक ऊजान पहुाँच सुननक्श्चत 

लक्ष्य 8 बढवा सम्हाल्नुभएको, सबै लाथग समावेशी र हदगो आथिनक वदृ्थध, पूणन र फलदायी 
रोजगारी र सभ्य काम 

लक्ष्य 9 गठन लचीला पूवानधार, समावेशी र हदगो औद्योगीकरण र पालुङ्गो नवीनता प्रचार 



लक्ष्य 10 मभत्र र देशहरू बीच असमानता कम 

लक्ष्य 11 गनुनहोस ्शहर र मानव बसोबास, समावेशी सुरक्षक्षत, लचीला र हदगो 

लक्ष्य 12 हदगो खपत र उ्पादन ढााँचाको सुननक्श्चत 

लक्ष्य 13 जलवायु पररवतनन र यसको प्रभाव पाने लड्न जरुरी कायन मलनुहोस ्

लक्ष्य 14 संरक्षण र हदगो ववकास लाथग समुद्रहरू, समुद्र र समुद्री स्रोतहरू प्रयोग 

लक्ष्य 15 सुरक्षक्षत, पुनस्िानपना र स्िलीय पाररक्स्िनतकी को हदगो उपयोग प्रचार, जंगल, लडाई, र 
ववराम व्यवस्िापन र उल््याउन भूमम क्षरण र जैववक ववववधता हानन बन्द 

लक्ष्य 16 हदगो ववकासका लाथग शाक्न्तपूणन र समावेशी समाजमा प्रचार, सबै लाथग न्याय पहुाँच 
प्रदान गनन र सबै स्तर मा, प्रभावकारी जवाफदेही र समावेशी संस्िाहरू ननमानण 

लक्ष्य 17 कायानन्वयनको हालतमा बमलयो र हदगो ववकासका लाथग ववश्वव्यापी साझेदारी  

यो एजेन्डा पूणन 2030 द्वारा कायानन्वयन गररने माननन्छ छ र पनन ठदगो ववकास लागग 2030 

एजेन्डा भननन्छ। यो ननयम, मशक्षा, र अन्तरानक्ष्ट्रय र सहयोग माफन त मानवता सामना रोगहरु समाधान गने 
लक्ष्य मलएको छ। यसको प्रमुख उद्देश्य धेरै राम्रो गदै छन,् यसको ववथध र लक्ष्य केही दषु्ट्ट छन ् (cf. 

उ्पवि 3: 4)। यो एजेन्डा पनन, पोप फ्राक्न्सस गरेको  सी  अनुरूप छ। 

शब्द "तयािोमलक" अिन रूपमा "नयााँ ववश्वव्यापी एजेन्डा" "नयााँ तयािोमलक एजेन्डा" भननन्छ सकेन 
"ववश्वव्यापी।" पोप फ्राक्न्सस नयााँ ववश्वव्यापी एजेन्डा को गोद भननन्छ "आशा एउटा महत्त्वपूणन थचन्ह।" 

पोपको फ्राक्न्सस पनन 21 भननन्छ अन्तरानक्ष्ट्रय सम्झौता डडसेम्बर 2015 मा (आथधकाररक शीषनक जलवायु 
पररवतनन मा संयुक्त राष्र फे्रमवकन  कन्वेंशन गनन पक्षहरूका 21 सम्मेलन), र सल्लाह राष्ट्रहरूले "ध्यान 
हदएर अगाडड सडक पालना गनन र एकता को एक कहहल्यै बढ्दै अिनमा संग प्रशंसा, । " 

जबकक कुनै एक सास प्रदवूषत हावा गनन चाहन्छ, भोक जाने, घरबारववहीन हुन, हुन आहद, यो अन्तरानक्ष्ट्रय 
एकता मानवता सामना समस्याहरू समाधान हुनेछ? 

संयुतत राष्ट्र को ट्र्याक रेकडन 

संयुतत राष्ट्र गठन र 24 अतटोबर 1945 मा स्िावपत भएको थियो, द्ववतीय ववश्व युद्ध पनछ, यस्तो अको 
द्वन्द्व रोतन र ववश्व शाक्न्त बढाउन प्रयास गनन। यसको उ्पविभन्दा मा, संयुतत राष्ट्र 51 सदस्य 
अमेररका थियो; ्यहााँ अब 193 हो। 

्यहााँ संयुतत राष्ट्र देखख दनुनया भर संघषन गठन को, हजारौं भने, सयौं गररएको छ, तर हामी अझै के तेस्रो 
ववश्व युद्ध रूपमा वणनन गरेको छ सककएन। 



केही संयुतत राष्ट्र जस्तै अन्तरानक्ष्ट्रय सहयोग पोप फ्राक्न्सस र धेरै अन्य धाममनक नेताहरूले शाक्न्त र 
संवदृ्थध ल्याउन हुनेछ, प्रवद्नधन गनन प्रयास गदै भनी र दनुनयावी एजेन्डा प्रकार संग संयुतत, बढाउन दाबी 
भन्ने ववश्वास गछनन।् 

तर, यो के गनन संयुतत राष्ट्र को लाथग रयाक रेकडन राम्रो भएको छैन। संयुतत राष्ट्र पनछ देखख धेरै सशस्त्र 
संघषन गठन गनन सािै, धेरै लाखौं भोका, शरणािी, र / वा ननतान्त गररब छन।् 

एक दशक अनघ, संयुतत राष्ट्र यसको सहस्राबदी ववकास लक्ष्य लागू गनन ननस्केको सेट। यो पनन संयुतत राष्ट्र 
नै अनुसार, ", ववकास लक्ष्य" आठ थियो तर यो सफल भएन। ्यसैले, मा 2015, यसको तिाकथित "17 

सतत ववकास लक्ष्य" अपनाए थिए। केही आशावादी छन।् केही यो एक यूटोवपयन कल्पना ववचार गनुनहोस।् 

जहााँसम्म स्वप्नलोक जान्छ रूपमा, मे 6, 2016 मा, उहााँले एक दयालु युरोपेली स्वप्नलोक को सपना देख्यो 
आफ्नो चचन भनेर महादेशमा हामसल मदत गनन सतछ कक पोप फ्राक्न्सस बताए। यद्यवप, पोप गरेको सपना 
एक डरलाग्दो सपना (cf. प्रकाश 18) हुन बाहहर पररणत हुनेछ। 

्यहााँ भएका केही सहयोग र सफलता, तर हुनुहोस ्... 

मेररयम वेबस्टर गरेको शबदकोश स्वप्नलोक यसो भन्छ, "सरकार, कानून, र सामाक्जक अवस्िा मसद्ध छन ्
जसमा एउटा काल्पननक ठाउाँ ।" 

बाइबल मानवता यसको आफ्नै यसको समस्या समाधान गनन सतदैन भनेर मसकाउाँछ: 

23 हे परमप्रभु, मलाई िाहा छ माननसको तररका आफूलाई छैन; यो आफ्नै कदम ननदेशन गनन हहाँड्छ 
गने माननस छैन। (यममनया 10:23 रूपान्तररत भर अन्यिा संकेत नभएसम्म) 

बाइबल अन्तरानक्ष्ट्रय सहयोग असफल हुनेछ भनी मसकाउाँछ: 

16 ववनाश र दुुःखले आफ्नो तररकामा छन;् 17 अनन शाक्न्तको बाटो नतनीहरूले ज्ञात छैन 18 नतनीहरूको 
आाँखामा परमेश्वरको डर छैन।। (रोमी 3: 16-18) 

यद्यवप, धेरै माननसहरू एक यूटोवपयन समाज को दृक्ष्ट्टकोण नतर काम गदै छन ्र पनन कहहले कााँही धमन 
समावेश गनन प्रयास गनुनहोस।् तर लगभग कुनै पनन एक सााँचो परमेश्वरको तररकामा पालन गनन इच्छुक 
छन।् 

यो ्यहााँ संयुतत राष्ट्रको वा भेहटकन गरेको लक्ष्य को कुनै पनन नतर कुनै प्रगनत हुनेछ भन्ने छैन। केही, 
सािै केही हुनेछ। 

वास्तवमा, र शायद ववशाल संघषन पनछ, अन्तरानक्ष्ट्रय शाक्न्त सम्झौता एक प्रकार गनन सहमत हुने र पुक्ष्ट्ट 
(दाननयल 9:27)। यो छ जब, धेरै मानवता एक िप शाक्न्तपूणन र यूटोवपयन समाज बारे ल्याउन गररने 
ववश्वास गनन झूटो गछनन हुनेछ। 



(: 9-12 2 थिस्सलोननकी 2) धेरै यस्ता अन्तरानक्ष्ट्रय 'यूटोवपयन प्रगनत' (cf. इजककएल 13:10) सािै द्वारा 
ववमभन्न लक्षण र ववथचत्रताहरू द्वारा मा लथगनेछ। तर बाइबल यसो भन्छ यस्तो शाक्न्त हुनेछ अक्न्तम 
छैन (दाननयल 9:27; 11: 31-44) नेताहरूले दावी सतछ के बावजुद, (1 थिस्सलोननकी 5: 3; यशैया 59: 8)। 

मानवता स्वप्नलोक बारेमा सााँच्चै ल्याउन को असमिन छ भने, स्वप्नलोक को कुनै पनन प्रकारको सम्भव 
छ? 

हो। 

येशूले प्रचार 2 के सुसमाचारको गरे? 
बाइबल मानव सरकारको (1-21;; प्रकाश 11:15 19 दाननयल 2:44) प्रनतस्थापन गनेछ, कक एक यूटोवपयन 
समाज, परमेश्वरको राज्य भननन्छ लसकाउाँछ। 

येशूले उहााँको सावनजननक सेवाको काम सुरु गदान, उहााँले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गरेर थाले। यहााँ 
माकन  के ररपोटन छ: 

14 अब यूहन्ना झ्यालखानामा ठदइयो पनछ येशू गालीलको गनन, परमेश्वर, 15 को राज्यको सुसमाचार 
प्रचार गने र, यसो भन्दै आए "समय पूरा भएको छ, र परमेश्वरको राज्य नस्जकै छ। पश्चाताप 
गर, र सुसमाचार ववश्वास" (मकून स 1: 14-15)। 

शबद सुसमाचार,  रूपमा ग्रीक शबद आउाँछ, र नयााँ ननयमको, को अंगे्रजी शबद मा परमेश्वरको राज्यको 
सम्बस्न्धत रूपान्तररत मा लगभग 149 पटक उ्लेख गररएको छ "राम्रो सन्देश" वा "राम्रो खबर।" "राज्य," 

अथन, र 151 को  बाइबल मा। यो ननयम वा राजकीय संसारमा संकेत जो  रूपमा ग्रीक शबद आउाँछ। 

मानव राज्यहरू, साथै परमेश्वरको राज्यको, एक राजा (प्रकाश 17:14) नतनीहरू एक भौगोललक के्षत्र कवर 
(प्रकाश 11:15) नतनीहरू ननयम (: 3-4; 30: यशैया 2 9) छ, र नतनीहरूले छ प्रजा (लूका 13:29)। 

यहााँ येशूले पठहलो सावनजननक लशक्षा मत्ती रेकडन छ: 
23 अनन येशूले नतनीहरूका सभाघरहरूमा लशक्षा राज्यको सुसमाचार (मत्ती 4:23) प्रचार, सबै बारे 
गालील गए। 

मत्ती पनन रेकडन: 
35 त्यसपनछ येशूले नतनीहरूका सभाघरहरूमा लशक्षा राज्यको (मत्ती 9:35) सुसमाचार प्रचार बारेमा 
सबै शहर र गाउाँ  गए। 

नयााँ ननयमको येशूले सधैंभरर शासन गनेछ भनेर देखाउाँछ: 
33 अनन उहााँले सधैंभरर याकूबका घर भन्दा शासन गनेछ, र उहााँको राज्यको कुनै अन्त (लूका 
1:33) हुनेछ। 



लूका येशूले पठाइएको उद्देश्य परमेश्वरको राज्य प्रचार गनन थियो रेकडन येशूले लसकाउनुभयो के 
ध्यान हदनुहोस।्: 

43 उहााँले नतनीहरूलाई भन्नुभयो, "म यस उद्देश्यका लागग म पठाइएको छ, ककनभने पनन अन्य 
शहर परमेश्वरको राज्यको प्रचार गनुनपछन" (लूका 4:43)। 

के तपाईं कठह्यै भनेर प्रचार सुन्नुभएको छ? के तपाईं कठह्यै पठाइयो लागग येशूको उद्देश्य परमेश्वरको 
राज्य प्रचार गथयो भन्ने महसुस गनुनभयो? 

लूका पनन येशूको जाने र परमेश्वरको राज्य प्रचार गरे भनेर रेकडन: 
10 अनन पे्रररतहरूलाई नतनीहरूले फके गथयो जब, उहााँलाई नतनीहरूले गरेका गथए कक सबै 
भन्नुभयो। । त्यसपनछ उहााँले नतनीहरूलाई ललएर बेथसेदा भननन्छ शहर सम्बस्न्धत एक वीरान 
ठाउाँ  मा ननजी तफन  गए11 तर असंख्य माननसहरूले यसलाई थाह जब नतनीहरू उहााँको पनछ लागे; र 
उहााँले नतनीहरूलाई प्राप्त र परमेश्वरको राज्यको बारेमा नतनीहरूलाई कुरा (लूका 9: 10-11)। 

परमेश्वरको राज्य उहााँलाई पछ्याउन गनेहरूलाई लागग शीर्न प्राथलमकता हुनुपछन भनेर येशूले लसकाउनुभयो: 
33 तर पठहलो परमेश्वर र उहााँको धालमनकता (मत्ती 6:33) को राज्यको खोजी। 

। यो तपाईंलाई राज्य (: 31-32 लूका 12) ठदन आफ्नो वपताको राम्रो खुशी छ लागग 31 तर 
परमेश्वरको राज्यको खोजी, र यी सबै थोक नतमीहरूलाई थवपनेछन ् गररनेछ 32, डर छैन, सानो 
बगाल। 

मसीहीहरूले खोज्न परमेश्वरको राज्य हो। नतनीहरूले प्रत्यक्ष हुनेछ ख्रीष्टको रूपमा जीववत र उहााँको कफती 
र राज्य अगाडी देख द्वारा प्राथलमकता यो आफ्नो शीर्न गरेर यो। यद्यवप, ख्रीष्टको गने भन्दा, मात्र 
परमेश्वरको पठहले राज्यको नतनीहरूले पनन यो के हो थाहा छैन खोज्न छैन। धेरै पनन झूटो सांसाररक 
राजनीनतमा संलग्न हुनुको मसीहीहरूको परमेश्वर चाहनुहुन्छ के छ भन्ने ववश्वास गछनन।् परमेश्वरको 
राज्यको समझ द्वारा, अठहले नतनीहरू बुझ्न मानवता ककन यनत तु्रठटपूर्न छ वा रूपमा बााँच्न गछनन।् 

राज्यको एक सानो बगाल ठदइनेछ पनन सूचना (cf. रोमी 11: 5)। यो सााँचो सानो बगाल को भाग हुन 
इच्छुक हुन नम्रता लाग्छ। 

परमेश्वरको राज्य अझै पथृ्वीमा स्िावपत गररएको छैन 

उहााँको अनुयायीहरूलाई यसैले नतनीहरूले अगधकार पठहले नै छैन, राज्यको आउन लागग प्राथनना गनुनपछन 
भनेर येशूले लसकाउनुभयो: 

9 स्वगनमा हाम्रा बुबा, पववत्र तपाईंको नाम। 10 तपाईंको राज्य आओस।् तपाईंको गररनेछ (मत्ती 6: 9-

10)। 

येशूले परमेश्वरको राज्य प्रचार गनन आफ्ना चेलाहरूलाई बाठहर पठाइयो: 



1 त्यसपनछ उहााँले लमलेर उहााँको बाह्र चेलाहरूलाई बोलाएर सबै दषु्ट उनलाई शस्क्त र अगधकार 
ठदनुभयो, र रोग ननको पाने 2 उहााँले नतनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको (लूका 9: 1-2) प्रचार गनन 
पठाउनुभयो।। 

येशूले लसकाउनुभयो आफ्नो उपस्स्थनत एक्लै राज्य त्यसपनछ धरती मा स्थावपत भएको गथएन रूपमा, 
राज्यको होइन भनेर: 

28 तर म परमेश्वरको आत्मा द्वारा दषु्ट फ्यााँककएको भने पक्कै परमेश्वरको राज्यको नतमीहरूमा 
आएको छ (मत्ती 12:28)। 

सााँचो राज्य भववष्यमा छ। यो यहााँ अब माकन  शो यी पदहरूले छ: 
47 अनन आफ्नो आाँखा तपाईं पाप गनन लगाउाँछ भने, यसलाई बांधन। तपाईं बरु दईु आाँखा, कच्चा 
गनन ... (मकून स 9:47) भएको भन्दा, एक आाँखा संग परमेश्वरको राज्यको प्रववष्ट गनन को लागग यो 
राम्रो छ। 
23 येशूले वररपरर हेरे र, आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, "यो परमेश्वरको राज्यको प्रववष्ट गनन धन 
गनेहरूलाई लागग कसरी कठठन छ!" 24 अनन चेलाहरूले उहााँको शबद मा छक्क गथए। तर येशूले फेरर 
जवाफ र नतनीहरूलाई भन्नुभयो, "बच्चाहरु, यो परमेश्वरको राज्यको प्रववष्ट गनन! 25 एक उाँट एउटा 
धनी माननस को लागग भन्दा एक सुई को आाँखा माध्यम ले जाने को लागग यो सस्जलो छ धन 
मा ववश्वास गनेहरूका लागग कनत गाह्रो "(: 23-25 मकून स 10) परमेश्वरको राज्यको प्रववष्ट 
गनुनहोस।् 
25 म नतमीहरूलाई, म अब दाखको बोट फल को ठदन सम्म मैले यो परमेश्वरको राज्यको नयााँ 
वपउन वपउन हुनेछ "(मकून स 14:25) भन्छन।् 
43 जसले आफूलाई, परमेश्वरको राज्यको लागग प्रतीक्षा गथयो साहस ... आ र ललएर अररमगथयाका, 
एक प्रमुख पररर्द सदस्य, यूसुफलाई (मकून स 15:43)। 

राज्यको छैन अब यस वतनमान संसारमा को भाग हो भनेर येशूले लसकाउनुभयो: 
36 येशूले जवाफ ठदनुभयो, "मेरो राज्य यस संसारको होइन मेरो राज्य म यहूदीहरूको ववतररत हुाँदैन 
भनेर हुन, मेरो सेवकहरू लड्न गथयो यो संसारको गथए भने; तर अब मेरो राज्य यहााँ बाट छैन।" 
(यूहन्ना 18: 36)। 

उहााँले फेरर आउाँछ पनछ राज्यको आउन र उहााँले राजा हुनेछ भनी येशूले लसकाउनुभयो: 
31 "माननसको पुत्र आफ्ना मठहमा मा आउछ, र उहााँलाई सबै पववत्र स्वगनदतूहरू जब, त्यसपनछ उहााँ 
आफ्ना मठहमा को लसहंासनमा बस्नेछ। 32 सबै जानतका उहााँलाई अनघ जम्मा गररनेछ, र उहााँले 
नतनीहरूलाई एक अको बाट अलग हुनेछ, गोठालो बाख्राको आफ्नो भेडा ववभाजन गरेको छ। 33 अनन 
नतनले आफ्नो दाठहने हात मा भेडा सेट हुनेछ, तर बााँया मा बाख्राको। 34 त्यसपनछ राजाले आफ्नो 
दाठहने हात मा ती भन्नेछन,् 'आओ, तपाईं मेरो बुबाको आलशर् ्संसारको (: 31-34 मत्ती 25) को जग 
देखख तपाईं लागग तयार राज्यको हकदार। 



परमेश्वरको राज्य यहााँ छैन, ककनभने हामी यसलाई स्थावपत गररएको छ पनछ सम्म एक वास्तववक 
स्वप्नलोक देखे्नछन।् ककनभने सबैभन्दा परमेश्वरको राज्यको बुझ्दैनन,् नतनीहरूले कसरी उहााँको मायालु 
सरकार काम गदनछ बुझ्न असफल। 

येशूले के राज्यको जस्तै थियो? 

येशूले परमेश्वरको राज्य जस्तै छ के को केही व्याख्या प्रदान: 
26 अनन उहााँले, "एक माननस जमीनमा बीउ छररनु भने गनुनपछन, 27 र राती सुत्न र ठदन वदृ्गध 
गनुनपछन, र बीउ उहााँले कसरी थाहा छैन फललफाप र बढ्न गनुनपछन, परमेश्वरको राज्य हो। लागग 
भने 28 आफैमा पथृ्वी पैदावार बाली: पठहलो बलेड, त्यसपनछ टाउको, पनछ टाउको मा पूर्न अन्न 29 तर 
अन्न गदान, तुरुन्तै उहााँले मा, ककनभने बाली आएको छ हा्छ "(मकून स 4:। 26- 29) । 

? 18 त्यसपनछ उहााँले, "के जस्तै परमेश्वरको राज्यको छ अनन म यसलाई के तुलना हुनेछ भने 19 यो 
माननस र उनको बगैंचामा राख्न जो एक तोरी बीउ, जस्तै हो; र यो हुककन यो र एक ठूलो रूख बन्यो 
अनन यसका हााँगाहरू मा नीडडतं हावा को चरा। म परमेश्वरको राज्यले के हुनेछ गनन? 21 यो एक 
मठहला गरे र यो सबै गथयो सम्म भोज तीन उपाय मा लुकेको जो खलमर, जस्तै छ "20 अनन फेरर 
उहााँले भन्नुभयो," "(लूका 13: 18-21)। 

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

लूका पनन रेकडन: 
29 नतनीहरूले उत्तर र दक्षक्षर् बाट, पूवन र पस्श्चम बाट आउनेछ, र परमेश्वरले (लूका 13:29) को 
राज्यमा तल बस्न। 

तसथन, परमेश्वरको राज्य सबै दनुनया भर देखख मान्छे हुनेछ। यो इस्राएली वंश गनेहरूलाई सीलमत 
हुनेछ। मान्छे यस राज्यमा बस्नेछ। 

लूका 17 र राज्य 

लूका 17: 20-21 केही तर त्यो गनन पठहले, मान्छे वास्तवमा परमेश्वरको राज्यमा खान हुनेछ याद: 
15 "धन्य परमेश्वरको राज्यमा रोटी खानु पछन जसले छ!" (लूका 14:15)। 

मान्छे (भववष्यमा) परमेश्वरको राज्यमा खान हुनेछ हुनाले यसलाई अब आफ्नो दयदयमा छुयायाइएको लसफन  
केठह, / अन्यथा सुझाव जो लूका 17:21 को गलत अथन बाबजुद छैन। 

लूका 17 को अनुवाद: 20-21 केही बुझ्न मदत गनुनपछन: 

त्यहााँ 21 कुनै एक भन्नेछन,् 'यहााँ छ' वा ' 20 परमेश्वरको शासनको आउाँ दै गथयो जब फररसीहरूले 
सोधेका भइरहेको उहााँले, "परमेश्वरको शासनको तपाईं यो दृस्ष्ट फसाउन आशा रूपमा आउाँ दै छ 
नतनीहरूलाई जवाफ ठदनुभयो परमेश्वरको शासनको आफ्नो बीचमा अब को लागग यो छ '। 
" (लूका 17: 20-21) 



येशूले, शारीररक र कपटी फररसीहरूले कुरा गथयो, ध्यान ठदनुहोस।् येशूले ", नतनीहरूलाई जवाफ ठदए," - 

जसले येशू प्रश्न फररसीहरूले गथयो। नतनीहरूले उहााँलाई गचन्न अस्वीकार गरे। 

नतनीहरूले चचन गथए? कुनै! 

येशूले पनन चााँडै संगठठत गनन एक चचन कुरा गथएन। न त उहााँले मन वा दयदय मा भावनाहरू कुरा गथयो। 

येशूले उहााँको शासन कुरा गथयो! फररसीहरूले एक चचनको बारेमा उहााँलाई सोधेर गथएनन।् नतनीहरूले कुनै 
पनन नयााँ ननयमको चचन चााँडै सुरु गनन को केही थाह गथयो। नतनीहरू राम्रो ववचार को एक प्रकार बारे 
सोधेर गथएनन।् 

र परमेश्वरको राज्य फररसीहरूले "लभत्र" गथयो - - फररसीहरूले लभत्र मण्डली गथयो एक परमेश्वरको राज्य 
चचन छ सोच्छ भने? स्पष्ट छैन! 

यस्तो ननष्कर्न बरु हास्यास्पद छैन यो छ? केही प्रोटेस्टेन्ट अनुवाद तपाईं लभत्र "परमेश्वरको राज्य हो" को 
रूपमा लूका 17:21 को भाग अनुवाद गदान परमेश्वरको राज्य नतमीहरूको बीचमा छ "(रूपान्तररत / KJV), 

पनन क्याथोललक नयााँ यरूशलेम बाइबल सही रूपमा अनुवाद"। " 

येशूले फररसीहरूलाई बीचमा, मा, बीच एक गथयो। अब फररसीहरूले नतनीहरूले परमेश्वरको राज्य प्रतीक्षा 
लाग्यो। तर नतनीहरूले गलत बुझयो। येशूले नतनीहरूले सोच्न देखखन्थ्यो रूपमा (न केही रूपमा चचन अब 
ववश्वास) यो केवल यहूदीहरूको लागग एक स्थानीय वा सीलमत राज्य हुन भनेर बताए। परमेश्वरको राज्यले 
माननसहरूलाई दशानउन जो सक्छ वा हेनन, र भन्छन,् "यसले, यहााँ छ" मानव र देखखने राज्यहरू को केवल 
एक हुन हुनेछ; वा "कक राज्य त्यहााँ पूरा।" 

येशूले आफूलाई, उहााँले सीधै वपलातसले (: 36-37 यूहन्ना 18) भन्नुभयो रूपमा, कक राज्यको राजा हुन जन्म 
भएको गथयो। बाइबल सतनहरू "राजा" र "राज्य" (17-18,23 जस्तै दाननयल 7) प्रयोग बुझ्नुहोस।् परमेश्वरको 
भववष्यमा राज्यको राजा फररसीहरूले गनन अको खडा, त्यसपनछ त्यहााँ गथयो। तर नतनीहरूले राजा (यूहन्ना 
19:21) को रूपमा उहााँलाई गचन्न गथयो। जब उहााँले कफतान, संसारको उहााँलाई अस्वीकार गररनेछ (प्रकाश 
19:19)। 

येशूले वर्नन गनन, लूका 17 मा ननम्न पदहरूमा गए मा, उहााँको दोस्रो आगमनमा, परमेश्वरको राज्य सबै 
पथृ्वीलाई (यस अध्यायमा लागग स्स्थरता लागग जारी) शासन हुनेछ जब: 

22 आफ्ना चेलाहरूलाई उहााँले, "तपाईं लामो र लामो व्यथनमा माननसको पुत्रको पनन एक ठदन हुनेछ 
जब ठदन त्यहााँ आउनेछ 23 पुरुर्, हुनेछ भन्न 'यहााँ उहााँले छ, हेनुनहोस!्' भन्नुभयो। 'त्यहााँ उहााँले छ, 

हेनुनहोस!्'तर बाठहर जाने छैन वा अन्य आकाश को एक पक्ष बाट चमक कक बबजलुी जस्तै 
नतनीहरूलाई पनछ चलाउन, लागग 24, त्यसैले माननसको पुत्र मा आफ्नै ठदन हुनेछ। 25 तर उहााँले पठहलो 
ठूलो दुुःख सहन पछन र नतरस्कृत हुन वतनमान पुस्ता (लूका 17: 22-25,)। 

27-31, सारा संसार शासन गनन आउाँ दै उहााँको दोस्रो वर्नन: मत्ती 24 मा येशू बबजलुी फ््यास उ्लेख 
गरे। येशूले आफ्ना मान्छे उहााँले कफतान गदान उहााँलाई हेनन सक्षम हुने छैन भन्दै छैन। माननसहरूले उहााँलाई 



आफ्नो राजा रूपमा पठहचान छैन र उहााँलाई लडाइाँ हुनेछ (प्रकाश 19:19)! धेरै येशूले एठटक्राईष्ट 
प्रनतननगधत्व लाग्छ हुनेछ। 

येशूले परमेश्वरको राज्य ती लभत्र गथयो भन्दै गथयो फररसीहरूले-उहााँले नतनीहरूले उनीहरूको कपट (: 13-

14 मत्ती 23) को राज्य मा हुनेछ गथएनन ्कक नतनीहरूलाई अरू बताए। न त येशू चचन राज्य हुनेछ भन्दै 
गथयो। 

परमेश्वरको राज्य हो केठह माननसहरूले एक ठदन प्रवेश गनन सक्षम हुनेछ - यो बस को पुनरुत्थानको मा 
जस्तै! तैपनन, अब्राहाम र अन्य कुलवपता छैन त्यहााँ अझै (ठहबू्र 11: 13-40 cf.) छन।् 

चेलाहरूले परमेश्वरको राज्य व्यस्क्तगत त्यसपनछ नतनीहरूलाई लभत्र होइन भनेर थाह गथयो, र यो लूका 
17:21 पनछ आए जो ननम्न, रूपमा देखा पनन गथयो, देखाउाँछ: 

11 अब नतनीहरूले यी कुराहरू सुने रूपमा उहााँले अको दृष्टान्त सुनाउनुभयो, उहााँले यरूशलेम 
नस्जकै गथयो ककनभने बो्नुभयो र नतनीहरूले सोचे ककनभने परमेश्वरको राज्य तुरुन्तै प्रकट 
हुनेछ (लूका 19:11)। 

राज्य भववष्ट्यमा स्पष्ट्ट थियो 

राज्यको नस्जकै छ भने तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? र त्यसपनछ लसकाउनुभयो: कक प्रश्न सम्बोधन 
भागको रूपमा येशूले भववष्यसूचक घटनाहरू (8-28 लूका 21) सूचीबद्ध: 

नेभाराको रूख 29 हेर, र सबै रूखहरू। 30 नतनीहरूले पठहले नै नवोठदत गदान तपाईँले हेनन र गमी 
आफूलाई लागग थाहा अब नस्जकै। 31 त्यसैले पनन, तपाईंले यी कुराहरू देख्न गदान, परमेश्वरको 
राज्यको हो भनेर िाहा नक्जकै (लूका 21: 29-31)। 

येशूले आफ्ना मान्छे राज्यको आउनेछ जब थाहा भववष्यसूचक घटनाहरू पालना गनन चाहन्थे। अन्यत्र 
येशूले आफ्ना मान्छे (33-37 मकून स 13 लूका 21:36) हेनन र भववष्यसूचक घटनाहरू ध्यान बताए। येशूका 
शबदहरू भए तापनन धेरै छुट भववष्यसूचक-ललङ्क ववश्व घटनाहरू हेदै। 

लूका 22 र 23 मा येशूले फेरर परमेश्वरको राज्य उहााँले लसकाउनुभयो गदान भववष्यमा पूरा हुनेछ भन्ने कुरा 
गथयो कक देखाए: 

15 "व्यग्र इच्छा संग म ग्रस्त अनघ तपाईं यो ननस्तार खान चाहन्छन ्छन;् 16 को लागग म अब यो 
परमेश्वरको राज्यमा पूरा नभएसम्म यो खान हुनेछ, नतमीहरूलाई भन्दछु।" 17 त्यसपनछ उहााँले 
कचौरा पनन ललनुभयो, र धन्यवाद ठदनुभयो, र "यो लो र आफूलाई बीचमा यो ववभाजन; 18 म 
नतमीहरूलाई भन्दछु लागग, म परमेश्वरको राज्यको आउाँछ सम्म दाखको बोट फल को वपउन 
छैन", भन्नुभयो (लूका 22: 15-18)। 
39 तर उहााँलाई उहााँको ननन्दा संग कू्रसमा लागेकाहरू evildoers को एक र उहााँले, "तपाईं मसीह 
हुनुहुन्छ भने आफैलाई सुरक्षक्षत र पनन हामीलाई सुरक्षक्षत।" 40 भन्नुभयो अनन आफ्नो साथी उहााँलाई 
हप्काउनुभयो अनन उहााँले उसलाई भन्नुभयो, "तपाईं पनन हुनुहुन्छ परमेश्वरको डर? तपाईं पनन 
ननन्दा मा उहााँलाई। 41 हामी त्यसैले, हामी योग्य छन ् ककनभने, हामी गरेका के, तर केही दषु्ट यो 



एक गरेको छ अनुसार उपकारको साटो नतरे छन ्लागग हो अनन लागग। "42 अनन उहााँले भन्नुभयो," 

मा सादा अंगे्रजी 39-43, अरमाइक: मेरो प्रभु, मलाई तपाईं आफ्नो राज्यमा आउन सम्झना "43 तर 
उहााँलाई भने," आलमन, म नतमीहरूलाई आज तपाईं मलसत प्रमोदवनमा हुनेछ भन्न "(लूका 23।। ) 

परमेश्वरको राज्य बबवत्तकै येशूले मतृ्यु भएको गथयो रूपमा गचन्ह लगाउनुहोस ्र लूका दवैु देखाउाँछ या त 
छैन आयो: 

43 जसले आफूलाई, परमेश्वरको राज्यको लागग प्रतीक्षा गथयो साहस आ र ललएर अररमगथयाका, एक 
प्रमुख पररर्द सदस्य, यूसुफलाई (मकून स 15:43)। 
51 उहााँले पनन परमेश्वरको राज्यको लागग प्रतीक्षा गथयो अररमगथयाका, यहूदीहरूको शहर, (लूका 
23:51) गथयो। 

यसलाई यूहन्ना रेकडन रूपमा फेरर परमेश्वरको राज्यमा पैदा हुनेछ कक पुनरुत्थान हो भनेर ध्यान ठदनुहोस:् 
3 येशूले जवाफ ठदनुभयो र, "सबैभन्दा, म नतमीहरूलाई फेरर जस्न्मएको छ, जबसम्म उहााँले 
परमेश्वरको राज्यको देख्न सक्नुहुन्छ भन्न।" उहााँलाई भने 4 ननकोदेमसले उहााँलाई भने, "उहााँले 
पुरानो छ जब माननस कसरी जन्मन सक्छ? 3: उहााँले आफ्नो आमाको गभनमा मा दोस्रो पटक 
प्रववष्ट गनन सक्नुहुन्छ र "येशूले जवाफ ठदनुभयो 5" जन्मन सबैभन्दा, म एक पानी र आत्माबाट 
जस्न्मएको छ, जबसम्म नतमीहरूलाई भन्दछु, उहााँले परमेश्वरको (यूहन्ना 3 को राज्य प्रववष्ट गनन 
सक्दैन -5)। 

येशूको पुनरुत्थान पनछ, उहााँले परमेश्वरको राज्यबारे फेरर लसकाउनुभयो कक ववचार गनुनहोस:् 
3 उहााँ पनन धेरै द्वारा उहााँको कष्ट पनछ आफूलाई जीववत प्रस्तुत 

भूल प्रमार्हरू, चालीस ठदन नतनीहरूलाई देखेको र परमेश्वरको राज्यको लागग कुराहरू कुरा (पे्रररत 
1: 3) भइरहेको। 

येशूले हदनुभएको पहहलो र अक्न्तम प्रवचन परमेश्वरको राज्यबारे थिए! येशूले राज्यबारे मसकाउन दतू 
रूपमा आए। 

येशूले पनन पे्रररत यूहन्ना पथृ्वीमा भनेर परमेश्वरको सहस्र राज्य लेख्न गथयो। के उहााँले यूहन्ना लेखे्न गथयो 
नोठटस: 

4 म येशूलाई आफ्नो साक्षी लागग र जनावरको वा आफ्नो छवव उपासना नगने परमेश्वर, शबद को 
लागग गरेकी गररएको, र आफ्नो ननधारमा वा आफ्नो हात मा आफ्नो गचन्ह प्राप्त गरेका गथए ती 
प्रार् देखे। र नतनीहरूले बस्ने र एक हजार वर्नसम्म ख्रीष्टलसत शासन (प्रकाश 20: 4)। 

प्रारस्म्भक मसीहीहरूले परमेश्वरको सहस्र राज्य पथृ्वीमा हुन र रूपमा बाइबल लसकाउाँछ दनुनया (cf. प्रकाश 
5:10, 11:15) को सरकारहरूलाई ववस्थापन भनेर लसकाउनुभयो। 

ककन, परमेश्वरको राज्य महत्त्वपूर्न छ भने, सबै भन्दा यसको बारेमा धेरै सुने छैन? 

आंलशक रूपमा ककनभने येशूले रहस्य भननन्छ: 



11 अनन उहााँले ", नतनीहरूलाई भन्नुभयो तपाईंलाई यो परमेश्वरको राज्यको रहस्य थाहा ठदइएको 
छ; तर बाठहर छन ्गनेहरूलाई, सबै कुरा दृष्टान्तों (मकून स 4:11) मा आउनुहोस।् 

पनन आज परमेश्वरको सााँचो राज्य भन्दा एक रहस्य हो। 

पनन येशूको (उमेर) अन्त हुनेछ (चााँडै) कक राज्यको सुसमाचार एक जना साक्षीको रूपमा सबै संसारमा 
प्रचार भएपनछ भने, ववचार,: 

सबै जानतहरूलाई साक्षीको रूपमा सबै संसारमा 14 राज्यको यो सुसमाचार प्रचार गररनेछ, त्यसपनछ 
अन्त हुनेछ (मत्ती 24:14)। 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार घोषणा महत्त्वपूणन छ र यी अन्त समयमा पूरा गनन छ। यसलाई 
राजनीनतक नेताहरूले मसकाउन के बावजुद मानववकी ills गनन सााँचो आशा प्रदान गदनछ रूपमा यो "राम्रो 
सन्देश" छ। 

तपाईं येशूका शब्दहरू ववचार भने, यो सााँचो मसीही मण्डली अब राज्यको कक सुसमाचार घोषणा गनुनपछन 
स्पष्ट्ट हुनुपछन। यो मण्डली लाथग यसको शीषन प्रािममकता हुनुपछन। अनन ठीक यो गनन, धेरै भार्ाहरू उपयोग 
गनुनपछन। 

यो परमेश्वरको सतत चचन गनन प्रयासरत के छ। यो पुस्स्तका ककन भार्ाहरूको स्कोर अनुवाद गररएको छ र 
छ। 

येशूले सबैभन्दा मसकाउनुभयो उहााँको तररका स्वीकार हुनेछ: 

 

सााँघुरो गेट छ ककनभने गेट छ व्यापक र ववस्ततृ ववनाश ननम्त्याउाँछ बाटो छ, र त्यहााँ जो यो 
गरेर जाने धेरै छन ्14 र कठठन जीवन जान्छ जो तररका हो, र; 13 "सााँघुरो ढोकाबाट लभत्र द्वारा 
प्रववष्ट गनुनहोस।् वहााँ लमल गने थोरै छन ्(मत्ती 7: 13-14)। 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार जीवन जान्छ! 

यो हुनत सबै भन्दा मसीहीहरूले ख्रीष्टको जोड परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गथयो भन्ने धारर्ा 
गनन भुलक्कड जस्तो, धमनननरपेक्ष ब्रह्मववज्ञाननयों र इनतहासकारहरूले अक्सर यो बाइबल वास्तवमा 
लसकाउाँछ के हो भनेर बुझेको छु भनेर याद गनन चासो हुन सक्छ। 

यद्यवप, येशूले आफूलाई, परमेश्वरको राज्य (: 2,60 लूका 9) सुसमाचार लसकाउन आफ्ना चेलाहरूलाई 
अपेक्षा। 

भववष्यमा राज्य परमेश्वरको व्यवस्था आधाररत हुनेछ ककनभने, यो शास्न्त र ्याउनेछ समदृ्गध-र यस 
उमेर मा ती ननयमहरू पालन सााँचो शास्न्त जान्छ (भजन 119: 165; एकफसी 2:15)। 

र राज्यको यो सुसमाचार पुरानो ननयमको धमनशास्त्रमा गचननन्थे। 

3 राज्य पुरानो ननयममा थियो? 



येशूको पठहलो र अस्न्तम रेकडन प्रवचन परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार घोर्र्ा संलग्न (मकून स 1: 14-15; 

पे्रररत 1: 3)। 

परमेश्वरको राज्यको येशूको समय को यहूदीहरूले रूपमा हामी अब पुरानो ननयमको कल जो आफ्नो 
पदहरू, मा उ्लेख गररएको गथयो बारे केही थाह छ गनुनपछन भन्ने कुरा छ। 

दाननयल राज्य बारे मसकाउनुभयो 
अगमवक्ता दाननयलले यस्तो लेखे: 

40 अनन टुक्रा मा फलाम ववश्रामहरू र सबै रूपमा धैरै चौथो राज्य, रूपमा फलाम जस्तै बललयो 
हुनेछ; र आंलशक पटर गरेको माटो को, कुचल कक राज्य टुक्रा मा तोड र तपाईं खुयाटा र 
औलंाहरूको देखे जबकक सबै अरूलाई दबाउन 41 र फलाम को आंलशक, राज्यको ववभास्जत हुनेछ कक 
फलाम जस्तै। अझै फलाम को बल तपाईं चीनी माटो माटो संग। 42 लमगश्रत फलाम देखे अनन 
खुयाटाको औलंाहरूको आंलशक फलाम को र आंलशक माटो को गथए रूपमा, त्यसैले राज्यको आंलशक 
बललयो र आंलशक नाजुक हुनेछ जस्तै यो हुनेछ। 43 तपाईँ माटोको माटो संग लमगश्रत फलाम देखे, 

नतनीहरूले माननसहरूलाई बीउ संग हुनेछ; तर नतनीहरूले, एक अको पालन छैन फलाम संग 
माटो 44 अनन यी राजाहरूलाई स्वगनमा कठह्यै नष्ट गररनेछ जो एक राज्य स्थावपत हुनेछ 
परमेश्वरको ठदनमा लमश्रर् छैन जस्तै। र राज्यको अन्य माननसहरूलाई बााँकी छैन हुन; यो टुक्रा 
मा तोड हुनेछ र यी सबै राज्यहरू उपभोग, र यो सधैंभरर खडा हुनेछ (दाननयल 2: 40-44)। 
18 तर सबैभन्दा उच्च को सन्तहरू पनन सदासवनदा राज्य प्राप्त गनेछ, र सधैंभरर राज्यको 
अगधकार,। ' (दाननयल 7:18)। 
21 "म हेदै गथयो; र एउटै लसङ भएको सन्तहरू ववरुद्ध युद्ध बनाउने गथयो, र ठदन को प्राचीन 
सम्म नतनीहरूलाई ववरुद्ध प्रचललत, 22 आए र न्याय सबैभन्दा उच्च को सन्तहरू पक्षमा गथयो, र 
समय को लागग आए । यो सन्तहरू राज्यको हालसल गनन (दाननयल 7: 21-22) 

दाननयल देखख, हामी परमेश्वरको राज्य यस संसारको राज्यहरू नष्ट हुनेछ जब समय आउन र सधैंभरर 
हुनेछ लसक्न। हामी पनन सन्तहरू यो राज्य प्राप्त मा आफ्नो भाग हुनेछ भनेर लसक्न। 

दाननयलको भववष्यवार्ीहरू धेरै अशं को 21 औँ शताबदीमा हाम्रो समयको लागग हो। 

केही नयााँ ननयममा देखख पदहरू ध्यान ठदनुहोस:् 
12 "दश सीङ अझै रूपमा कुनै राज्य प्राप्त गने दस राजा हो, तर नतनीहरूले जनावरको संग 
राजाको रूपमा एक घण्टा अस्ख्तयार प्राप्त जो तपाईंले देखे। 13 यी एक मन हो, र नतनीहरूले 
जनावरको आफ्नो शस्क्त र अस्ख्तयार ठदनेछु । 14 यी थुमा संग युद्ध गनन, र उहााँले प्रभुहरूका र 
राजाहरूको राजा प्रभु हुनुहुन्छ लागग थुमा, नतनीहरूलाई हटाउन हुनेछ; र उहााँसाँग हुनेहरू भननन्छ, 

चुननएको र ववश्वासी "। (प्रकाश 17: 12-14) 

त्यसैले, हामी पुरानो र नयााँ दवैु त्यहााँ दस भागहरु र परमेश्वरले नाश र उहााँको राज्य स्थापना हुनेछ भनेर 
अन्त पागथनव समय राज्य हुनेछ भन्ने अवधारर्ा हेनुनहोस।् 



यशैया राज्य बारे मसकाउनुभयो 
परमेश्वरको यशैया परमेश्वर, सहस्राबदी रूपमा गचननने हजार वर्न शासन, यसरी राज्य को पठहलो भाग लेख्न 
पे्रररत: 

1 एक रड नयशैको स्टेम देखख ननस्कने आउन पछन , अनन एक शाखा आफ्नो जरा बाठहर बढ्न 
हुनेछ। 2 प्रभुको आत्मा, उहााँमागथ आराम हुनेछ बुद्गध र समझ, स्लाह को आत्मा को आत्मा र 
शायद, आत्मा ज्ञान को र प्रभुको डर को। 
3 उहााँको आनन्द प्रभुको डर छ, अनन उहााँ आफ्ना आाँखाको दृस्ष्ट द्वारा न्याय छैन, न त उहााँको 
कान को सुनुवाई द्वारा ननर्नय; 4 तर 

धालमनकताको उहााँले गररब न्याय, अनन पथृ्वीका नम्र लागग इस्क्वटी संग ननर्नय हुनेछ; उहााँ आफ्ना 
मुख को छडी पथृ्वी प्रहार हुनेछ, अनन उहााँको ओठको सास उहााँले दषु्ट मानुन पछन। 5 धालमनकता 
उहााँको कम्मर को बे्ट हुनेछ, अनन उहााँको कमर को बे्ट ववश्वसनीयता। 
6 "थुमा वास हुनेछ पनन बवााँसो, द गचतुवा तल जवान बाख्रा, द बाछो र जवान लसहं र साँगै fatling 

संग झूठ हुनेछ; अनन एक सानो बच्चा नतनीहरूलाई नेततृ्व गनेछन ्7 गाई र भालु खुरचना हुनेछ;। 
नतनीहरूको जवानहरूले साँगै सुत्न हुनेछ; अनन लसहं को बैल जस्तै पराल खानु पछन  8 नलसनङ बच्चा 
कोबरा गरेको प्वाल द्वारा प्ले हुनेछ, अनन दधू छोडाएपनछ बच्चा सांप गरेको खोरमा मा आफ्नो 
हात राखु्न पछन 9नतनीहरूले चोट छैन न त सबै नष्ट।। मेरो पववत्र पवनतमा पानी समुद्रमा कवर 
रूपमा, पथृ्वीको लागग प्रभुको ज्ञान को पूर्न हुनेछ। 
10 "त्यस ठदन त्यहााँ नयशैको, माननसहरूलाई एक बयानर रूपमा खडा हुनेछ कसले को एक जड 
हुनेछ;। अन्यजानतहरूको उहााँलाई खोज्न हुनेछ लागग, अनन उहााँको घरबार ठाउाँ  मठहलमत 
हुनेछ" (यशैया 11: 1-10) 

म पठहलो भाग वा परमेश्वरको राज्यको पठहलो चरर् रूपमा यो उ्लेख कारर्, यो यो शारीररक हुनेछ 
जहााँ एक समय छ कक छ (पववत्र शहर, नयााँ यरूशलेम स्वगनबाट तल आउाँदा पूवन समय गनन, प्रकाश 21) र 
एक हजार वर्न हुनेछ। यशैया उहााँले संग जारी गदान यो चरर् शारीररक पक्ष पुस्ष्ट: 

11 त्यस ठदन पाररत गनन प्रभु हमात र देखख,, र देखख, अश्शूरका र लमश्र देखख छाडेका छन ् र 
आफ्ना माननसहरूलाई शेर् पुन: प्राप्त गनन दोस्रो समय फेरर उहााँको हात सेट हुनेछ त्यो आउन 
पछन को समुद्रको द्वीप। 
12 उहााँले पनन एपै्रम ईष्यान प्रस्थान गनेछ राष्रहरूले लागग एक बयानर सेट हुनेछ अप, अनन 
इस्राएलका महसुल भेला हुनेछ, अनन पथृ्वीका चार कुनामा देखख यहूदाका साँगै भेला हुन्छन।् 13, अनन 
यहूदाका शतु्रहरूले हुनेछ कायानु; एपै्रम डाह हुनेछ छैन यहूदा, अनन यहूदाका सताउन छैन एपै्रम 14 तर 
नतनीहरूले पस्श्चम नतर पललश्तीहरूले को कााँध मा तल उड हुनेछ। साँगै नतनीहरूले पूवन को मान्छे 
हुनेछ; नतनीहरूले एदोम र मोआब आफ्नो हात राखु्न पछन; र अम्मोन माननसहरूलाई नतनीहरूलाई 
पालन गनेछन ्15 प्रभु लमश्र समुद्रको स्जब्रो नष्ट हुनेछ।; उहााँको शस्क्तशाली हावा उहााँले, नदी भन्दा 



उहााँको मुयाठी लमलाउ हुनेछ, अनन सात धाराहरु मा यो प्रहार, अनन माननसहरू सुक्खा- भन्दा पार 
बनाउन। 16 त्यहााँ अश्शूरका देखख हुनेछन ्कसले उहााँको मान्छे को शेर् लागग एक राजमागन हुनेछ 
रूपमा उहााँले लमश्र देशमा बाट आएको छ ठदनमा इस्राएलका लागग गथयो। (यशैया 11: 11-16) 

यशैया पनन लेख्न पे्रररत गथयो: 
2 अब यसलाई प्रभुको घर को पवनतमा ठहमालहरूको शीर्न मा स्थावपत गनेछ हुन, त्यो अनन डााँडाहरू 
मागथ उच्च गररनेछ उत्तराद्नध ठदनमा पाररत गनन आउाँ नेछौ; र सबै जानतका यो प्रवाह हुनेछ 3 धेरै 
माननसहरू आउन र "भन्न आउनेछन,् र हामीलाई याकूबका परमेश्वरको घरमा, प्रभु को पवनतमा 
सम्म जान। उहााँले हामीलाई उहााँको तररका लसकाउन हुनेछ, अनन हामी उहााँको मागनमा 
हुनेछ "मसयोनकी बाहहर व्यवस्िा,अनन यरूशलेमबाट प्रभुको वचन ननस्केको जानेछौ 
लाथग 4 राष्रहरूले बीच उहााँले न्याय, अनन धेरै माननसहरू हप्काउनुभयो।। नतनीहरूले छााँयाने हुक मा 
मा आफ्नो तरवार, अनन आफ्नो भाला वपटेहुनेछ;। जानतले अको जानतको ववरुद्धमा तरवार माथि 
उचाल्न हुाँदैन, न त नतनीहरूले अब उप्रान्त युद्ध गनन मसतन पछन  ... माननसको 11 उच्च लग नम्र 
तु्याए गररनेछ, माननसहरूको अहंकारको हुनेछ ढोगे, अनन प्रभु एक्लै त्यस ठदन उच्च 
गररनेछ। (यशैया 2: 2-4,11) 

तसथन, यो पथृ्वीमा शास्न्त यूटोवपयन समय हुनेछ। अन्ततुः यो येशूले शासन संग, सधैंभरर हुनेछ। ववलभन्न 
पदहरू आधाररत (भजन 90: 4; 92: 1; यशैया 2:11; होशे 6: 2), यो 1,000 वर्न (महासभाका फोललयो 97a 

बेबबलोनी) रहन्न यहूदी लसकाउाँछ। 

यशैया पनन ननम्न लेख्न पे्रररत गथयो: 
6 हामीलाई ननस्म्त एउटा बाल जस्न्मएको छ लागग, हामीलाई ननस्म्त एउटा छोरा ठदनुभएको छ; र 
सरकार उहााँको हातमा हुनेछ। र उहााँको नाम भननन्छ गररनेछ अद्भुत, परामशनदाता, उहााँको सरकार 
र शास्न्तको वदृ्गधको अन्त, दाऊदको लसहंासन मागथ र उहााँको राज्य भन्दा हुनेछ, शस्क्तशाली 
परमेश्वर, अनन्तका वपता, शास्न्तका राजकुमार। 7 यो आदेश र स्थापना गनन न्याय र न्याय त्यस 
समय देखख, पनन सधैंभरर यसलाई। सेनाहरूका परमप्रभुको जोस यो प्रदशनन गनेछन।् (यशैया 9: 6-7) 

यशैया येशूले आउन र सरकार संग एक राज्य स्थापना भन्नुभयो याद। जबकक ख्रीष्टको थुपै्र यस खण्डमा 
प्रत्येक वर्न ववशेर् गरी डडसेम्बर मा, उद्धरर्, नतनीहरूले येशू जन्म हुनेछ भन्ने तथ्यलाई भन्दा बढी 
अगमवार्ी छ बेवास्ता गछनन। बाइबल परमेश्वरको राज्य प्रजा भन्दा व्यवस्था संग सरकार छ भनेर 
देखाउाँछ र येशूले यो भन्दा बढी हुनेछ। यशैया, दाननयल र अरूलाई भववष्यवार्ी गरे। 

र परमेश्वरको राज्य ती ननयमहरू आधाररत शासन गररनेछ;: परमेश्वरको ननयमहरू पे्रम (यूहन्ना 15:10 

37-40 मत्ती 22) को बाटो हो। त्यसैले परमेश्वरको राज्य, संसारमा यो हेनन कनत बावजुद, पे्रम आधाररत 
हुनेछ। 

भजनमा र अथधक 

यो परमेश्वरको परमेश्वरको आउाँ दै राज्य लेख्न पे्रररत भनेर दाननयल र यशैया बस गथएन। 



इजककएल इस्राएलका (केवल यहूदीहरूको) सहस्र राज्य भेला हुनेछ महासङ्कष्ट्टको समयमा छररएका थिए 
को कुल ती लेखे्न पे्ररणा थियो: 

17 तसिन, 'यसरी परमेश्वरले यसो भन्छन:् "म, को माननसहरूले तपाईंले भेला हुनेछ जहााँ तपाईं 
छररएका छन ् देशहरुमा तपाईं भेला, र म तपाईंलाई इस्राएलका भूमम हदनु हुनेछ।"' भन्न 18 अनन 
नतनीहरूले ्यहााँ जाने, र नतनीहरूले ्यहााँ सबै यसको घखृणत कुराहरू र यसका सबै हुनेछ 
टाढा। 19 ्यसपनछ म नतनीहरूलाई हृदय हदनेछु, र म नतनीहरूलाई मभत्र नयााँ आ्मा गनेछन,् र 
आफ्नो शरीर बाहहर हृदय मलनुहोस,् र नतनीहरूलाई हृदय हदन शरीर, 20 नतनीहरूले मेरो ननयमहरू 
हहडं्न सतछ र मेरो न्याय राख्न भनेर र नतनीहरूलाई के को; र नतनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन,् र म 
नतनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। 21 तर ती जसको हृदय नतनीहरूको घखृणत कुराहरू र आफ्नो लाथग 
इच्छा पालन लाथग, म आफ्नै टाउको आफ्नो कामहरू हुनेछ, " 
प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। (इजककएल 11: 17-21) 

इस्राएलका कुल सन्तानहरूलाई अब छररएका हुनेछ, तर परमेश्वरको ननयमहरू पालन र कुराहरू (लेवी 11; 

व्यवस्था 14) खाने रोककनेछ। 

परमेश्वरको राज्यको बारेमा भजनहरूमा ननम्न ध्यान ठदनुहोस:् 
27 सबै संसारको अन्त्य सम्झनेछैनाँ र प्रभु बारी, अनन राष्रका सबै पररवार तपाईं अनघ उपासना 
गनेछ। 28 राज्यको लागग प्रभुको छ, अनन उहााँले राष्रहरूमागथ शासन। (भजनसङ्ग्रह 22: 27-28) 
6 तपाईंको लसहंासन, हे परमेश्वर, सदासवनदा छ; धालमनकता एक डण्डाले तपाईंको राज्यको डण्डाले 
छ। (भजनसङ्ग्रह 45: 6) 
10 तपाईंको सबै कामहरू उहााँका शस्क्तशाली कायनहरू माननसहरूको छोराहरूलाई प्रकट गनन तपाईंको 
प्रशंसा गनेछु, हे प्रभु, अनन तपाईंको सन्तहरू तपाईंलाई धन्यको भन्नेछु। 11 नतनीहरूले तपाईंको 
राज्यको मठहमाको कुरा हुनेछ, अनन तपाईंको शस्क्त को कुरा गछनन, 12, अनन उहााँको राज्यको 
मठहमाको बडाई। 13 तपाईंको राज्य एउटा अनन्त राज्य छ, अनन तपाईंको सबै पुस्ताका भर 
रहन्छ। (भजन 145: 10-13) 

पुरानो ननयममा ववमभन्न लेखकहरूले पनन राज्यको पक्षमा लेखे (जस्तै इजककएल 20:33; ओबद्याले 21; 

मीका 4: 7)। 
्यसैले, येशू परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार मसकाउन िाल्नुभयो गदान, उहााँको त्काल दशनक आधारभूत 
अवधारणा केही थियो। 
4 प्रेररतहरूको मसकाउनुभयो राज्यको सुसमाचारको? 

जबकक सुसमाचार जस्तै धेरै काम येशूको व्यक्ततको बारेमा केवल राम्रो खबर छ, वास्तववकता येशूका 
अनुयायीहरूले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार मसकाउनुभयो छ। येशूले ल्याएको सन्देश छ। 



पावलले परमेश्वरको राज्य मसकाउनुभयो 
पे्रररत पावलले परमेश्वर र येशू राज्य यस्तो लेखे: 

8 अनन उहााँले सभाघरमा गए र तीन मठहना, तकन  लागग साहसी भई बोले र परमेश्वरको राज्यको 
कुराहरूको (पे्रररत 19: 8)। 
25 अनन सााँच्चै, अब म कसलाई बीच तपाईं सबै, म परमेश्वरको (पे्रररत 20:25) राज्यको प्रचार 
गएका छन ्भनेर थाह छ। 
23 त्यसैले नतनीहरूले उहााँलाई एक ठदन ननयुक्त गरेका गथए जब, धेरै उहााँलाई आफ्नो आवासगहृ 
मा, आए जसलाई उहााँले बताउनुभयो र सत्यननष्ठा बबहान देखख सााँझ सम्म, मोशाको व्यवस्था र 
अगमवक्ताहरूले दवैु येशूलाई ववर्यमा नतनीहरूलाई, परमेश्वरको राज्यको... 31 परमेश्वरको राज्यको 
प्रचार गने र जो सबै ननधनतक भई प्रभु येशू ख्रीष्ट्टको चासोको ववषय कुराहरूलसकाउने, उहााँलाई कुनै 
एक (पे्रररत 28: 23,31)। 

पावलले पनन अलग उहााँले परमेश्वरको राज्यबारे लसकाउनुभयो के बाट येशूको बारेमा लसकाउनुभयो रूपमा 
(उहााँले यो एक प्रमुख भाग हो यद्यवप) परमेश्वरको राज्य बस येशूको बारेमा छैन याद। 

पावलले पनन यो परमेश्वरको सुसमाचार भननन्छ, तर अझै पनन परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार गथयो: 
9 ... हामी तपाईंलाई जो आफ्नै राज्य र मठहमा मा तपाईं कल परमेश्वरको योग्य ठहडं्न भनेर 
परमेश्वरले ... 12 सुसमाचार नतमीहरूलाई प्रचार गरे। (1 गथस्सलोननकी 2: 9,12) 

पावलले पनन यो ख्रीष्टको (रोमी 1:16) सुसमाचार भननन्छ। येशूको "राम्रो सन्देश", उहााँले लसकाउनुभयो 
सन्देश। 

यो केवल येशू ख्रीष्टको व्यस्क्तको बारेमा वा व्यस्क्तगत मुस्क्तको बारेमा सुसमाचार गथयो, ववचार 
गनुनहोस।् पावलले ख्रीष्टको सुसमाचार येशूको, उहााँको कफती र परमेश्वरको न्याय पालन समावेश भन्नुभयो: 

6 ... कष्ट बदला परमेश्वरको ती जो समस्या तपाईं, 7 र हाम्रो साथ समस्याग्रस्त बााँकी प्रभु येशू 
उहााँको शस्क्तशाली स्वगनदतूहरू, 8 परमेश्वरले थाहा नगने ती मा बदला ललने आगो अनतउष्र् मा 
संग स्वगनबाट प्रकट भएको बेला हो, जसले तपाईंलाई ठदन, र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार 
पालन नगने ती मा। 9 यी अनन्त ववनाश संग सजाय गररनेछ प्रभुको उपस्स्थनतबाट र उहााँको 
शस्क्तको मठहमा देखख, 10 उहााँले आउाँदा, त्यस ठदन, मा मठहमा गनन तपाईं बीचमा हाम्रो गवाही 
ववश्वास गथयो ककनभने (: 6-10 2 गथस्सलोननकी 1) आफ्नो सन्तहरू र, जो ववश्वास सबै 
गनेहरूमध्ये प्रशंसा गनन। 

नयााँ ननयमको राज्यको हामी अब हामी पूर्न रूपमा यसलाई अगधकार छैन भनेर प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरा 
छ भनेर देखाउाँछ: 

28 हामी एक राज्य, जो ह्लाइन्छ गनन सककाँ दैन (ठहबू्र 12:28) प्राप्त गदै हुनुहुन्छ। 

हामी बुझ्न सक्छौं र अब परमेश्वरको राज्यको भाग हुनुको गनन तत्पर, तर पूर्न प्रववष्ट छैन। 



पावलले ववशेर् पूर्नरुपले यो पुनरुत्थानको पनछ हुन्छ, एक नश्वर मानव रूपमा परमेश्वरको राज्य प्रवेश गछन 
पुस्ष्ट: 

50 अब यो म, मासु र रगतको परमेश्वरको राज्यको हकदार सक्दैन भन्न भाइहरू; पनछ्लो तुरही 
मा, एक आाँखा को मा, हामी सबै ननद्रामा छैन, तर हामी सबै एक क्षर् मा - 52 हुनेछ: न त 
भ्रष्टाचार वंशानुगतप्राप्तगनुनहोस ्अववनाशलाई गछन  51 हेर, म तपाईं रहस्य बताउन।। को बबगुल लागग 
आवाज, र मरेका खडा हुनेछ, र हामी पररवतनन गररनेछ (1 कोररन्थी 15: 50-52)। 
1 म जीववत र उहााँको देखखने र उहााँको राज्य मा मरेका न्याय गने परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्ट 
अनघ त्यसैले तपाईं चाजन (2 नतमोथी 4: 1)। 

पावलले मात्र लसकाउनुभयो, तर येशू परमेश्वर वपताको राज्य बचाउनुहुनेछ भनी: 
20 तर अब ख्रीष्टको सुतेका भएकाहरूलाई को अगौटे फलको मरेका देखख पुगेको छ, र भएको 
छ। 21 देखख माननस द्वारा लागग माननस द्वारा, मतृ्यु आए पनन मरेका पुनरुत्थानको। 22, आए आदम 
मा सबै मछनन ् लागग पनन त को अगौटे फलको, त्यसपनछ आगमनमा ख्रीष्टका भएकाहरूलाई 
ख्रीष्टको 24 त्यसपनछ उहााँले एक राख्दछ गदान उहााँले परमेश्वर वपताको, राज्य उद्धार गदान, अन्त 
आउाँछ: ख्रीष्टमा सबै जीववत गरे पछन हुन 23 तर आफ्नै क्रममा प्रत्येक एक।। सबै ननयम र सबै 
अस्ख्तयार र शस्क्त। 25 उहााँले आफ्ना खुयाटा अन्तगनत सबै शतु्रहरूलाई छ सम्म उहााँले शासन गनै 
पछन अन्त। (1 कोररन्थी 15: 20-25)। 

पावलले पनन अधमी (आज्ञा तोडने) परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछैनन ्लसकाउनुभयो: 
9 तपाईं अधमी परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछैनन ् थाहा छैन? के छ्न छैन। न त, न त 
मूनतनपूजकहरूलाई, न त, न त समललङ्गी, न त, 10 न त चोर, न त लालची, न त, न त, न त 
परमेश्वरको (: 9-10 1 कोररन्थी 6) को राज्यको हकदार हुनेछ। 
19 अब शरीरका कामहरू प्रस्ट छन,् जो: व्यलभचार, व्यलभचार, अशुद्धपन, अलशष्टता, 20 मूनतनपूजा, 
घरृ्ा, , क्रोधको, स्वाथी महत्वाकांक्षा,21 डाह, हत्या, मतवालापन, र जस्तै; जो म पनन यस्ता कुराहरू 
अभ्यास गनेहरूलाई परमेश्वरले (: 19-21 गलाती 5) राज्यको हकदार हुनेछैनन ्भनेर, समय बबतेको 
मा तपाईं भन्नुभयो जस्तै पठह्यै तपाईं भन। 
5 तपाईंलाई थाहा यस को लागग, एउटा छ जो कुनै व्यलभचारीले, अशुद्ध व्यस्क्त, न त लालची 
माननस, को कुनै पनन सम्पवत्तको छ 

ख्रीष्ट र परमेश्वरको राज्य (एकफसी 5: 5)। 

परमेश्वरको स्तर छ र अडनर उहााँको राज्य प्रववष्ट गनन सक्षम मा पापबाट पश्चात्ताप माग। पे्रररत पावलले 
केही भनेर लसकाउाँछ छैन यस्तो चेतावनी ठदनुभयो: 

6 म टाढा त चााँडै फरक सुसमाचार, 7 छ अको छैन गनन, जसले तपाईंलाई ख्रीष्टको अनुग्रह मा 
भननन्छ उहााँबाट खो्दै हुनुहुन्छ कक; तर त्यहााँ तपाईं केही गने समस्या र ख्रीष्टको सुसमाचार 
गनन चाहन्छु। 8 तर पनन यठद हामी, वा स्वगनबाट एउटा दतू, हामी तपाईंलाई प्रचार के भन्दा तपाईं 



कुनै पनन अन्य सुसमाचार प्रचार, उहााँलाई श्रावपत होस।् 9 रूपमा हामी कसैले तपाईं प्राप्त गरेका के 
भन्दा तपाईं कुनै पनन अन्य सुसमाचार प्रचार यठद त्यसैले अब म फेरर भन्न, अनघ भने छन,् 

नतनलाई श्रावपत होस।् (गलाती 1: 6-9) 
3 तर म, तररका नत्र, आफ्नो द्वारा हव्वालाई बहकाएको सपनले जस्तै, आफ्नो मन कक ख्रीष्टमा छ 
सादगी देखख दवूर्त हुन सक्छ त तपाईं प्राप्त गनुनभयो भने डर। 4 आउाँछ जसले येशूको अको 
हामीले प्रचार गनन प्रचार यठद लागग, वा एक फरक आत्मा तपाईंले प्राप्त गरेको छैन, वा एक फरक 
सुसमाचार तपाईं स्वीकार गरेको छैन - तपाईं राम्रो तररकाले संग राख्न सक्छ! (2 कोररन्थी 11: 3-4) 

"अन्य" र "ववलभन्न," वास्तवमा झूटो, सुसमाचार के गथयो? 

झूटा सुसमाचार ववलभन्न भागहरु छ। 

सामान्य मा, झूटा सुसमाचार के तपाईं परमेश्वरको आज्ञा पालन गनन र सााँच्चै परमेश्वरको (: 21-23 cf. 

मत्ती 7) थाहा दाबी गदान उहााँको तररका सााँचो बााँच्न प्रयास छैन भनेर ववश्वास छ। यो -उन्मुख हुन  

गलत सुसमाचार लगभग 6000 वर्न पठहले लागग गगर हव्वालाई सपनले गनन (उत्पवत्त 3) - माननसहरूले 
परमेश्वरको भन्दा राम्रो थाहा र आफूलाई लागग राम्रो र खराब ननर्नय गनुनपछन भनेर ववश्वास छ। हो, येशू 
आए पनछ, उहााँको नाम अक्सर ववलभन्न झूटा संलग्न गथयो उपदेश-र यो जारी गररएको छ र अस्न्तम 
एठटक्राईष्ट को समय मा जारी हुनेछ। 

अब कफतान पे्रररत पावलको समयमा, झूटा सुसमाचार मूलतुः एक सत्य र तु्रठट को / रहस्यवादी लमश्रर् 
गथयो।  मूलतुः ववशेर् ज्ञान के मुस्क्त सठहत आध्यास्त्मक अन्तरदृस्ष्ट, हालसल गनन आवश्यक गथयो भनेर 
ववश्वास।  कुनै ववशेर् पररर्ाम के शरीरका गरे गथयो र नतनीहरूले सातौं ठदन ववश्राम जस्तै मालमलामा 
परमेश्वरको आज्ञा पालन गनन ववरोध गरेका गथए भन्ने ववश्वास गनन एक यस्ता झूटा नेता पे्रररत पतु्रसले 
यस्तो चेतावनी ठदए गथयो (: 18-21 पे्रररत 8) लसमोन ओझा, गथयो। 

तर यो सक्जलो छैन 
कफललप परमेश्वरको राज्यको लसकाउनुभयो कक नयााँ ननयममा देखाउाँछ: 

5 त्यसपनछ कफललप सामररया शहरमा तल गए र नतनीहरूलाई ख्रीष्टको प्रचार गरे। ... 12 नतनीहरूले 
परमेश्वरको राज्यको ववर्यमा कुराहरू प्रचार रूपमा कफललप ववश्वास ... (पे्रररत 8: 5,12)। 

तर येशू, पावल र चेला यो परमेश्वरको राज्य प्रवेश गनन सस्जलो छैन भनेर लसकाउनुभयो: 
24 अनन जब उहााँले धेरै उदास भयो भनेर येशूले देखे, उहााँले, "यो एउटा उाँ ट एक लागग भन्दा एक 
सुई को आाँखा माध्यम ले जाने को लागग सस्जलो छ लागग परमेश्वरको! 25 राज्यको प्रववष्ट गनन 
धन गनेहरूलाई लागग कसरी कठठन छ भने परमेश्वरको राज्यको प्रववष्ट गनन धनी माननस। " 
26 अनन सुनेका यो भने ती "त्यसपनछ सुरक्षक्षत हुन सक्छन?्" 
27 तर उहााँले, "माननसहरूलाई असम्भव छ जो कुराहरू परमेश्वरको सम्भव छ।" भन्नुभयो (लूका 
18: 24-27) 
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परमेश्वरले "(पे्रररत 14:22)। 
3 हामी परमेश्वरको सधैं तपाईं को लागग, भाइहरू, आफ्नो ववश्वास अनत बढ्छ ककनभने यो उपयुक्त 
छ रूपमा धन्यवाद गनन बाध्य छन,् र तपाईं सबै को हरेक एक को पे्रम प्रत्येक अन्य नतर, 4 त्यसैले 
हामी आफूलाई को मण्डलीहरुमाझ तपाईं को घमण्ड कक परमेश्वरको धालमनक न्यायको प्रकट 
प्रमार् के तपाईं पनन ग्रस्त जसको लागग परमेश्वरको राज्यको, योग्य गर्ना हुन सक्छ कक छ जो 
आफ्नो सबै र सङ्कष्ट आफ्नो धैयनता र ववश्वास तपाईं सहन कक, 5 लागग परमेश्वरको; 6 यो छ देखख 
कष्ट तपाईं, 7 र तपाईं ठदन जो समस्या ती प्रभु येशू उहााँको शस्क्तशाली स्वगनदतूहरू स्वगनमा देखख 
प्रकट गदान हाम्रो साथ समस्याग्रस्त बााँकी छन,् (: 3-7 2 गथस्सलोननकी 1) संग चुक्ता गनन 
परमेश्वरलसत धालमनक कुरा। 

ककनभने कठठनाइको, मात्र केही अठहले यो उमेर मा भाग हुन (4-6: यूहन्ना 6:44 ठहबू्र 6 1-14 मत्ती 22) 

भननन्छ र रोजेको भइरहेका छन।् बाइबल ती भनेर देखाउाँछ रूपमा अन्य, पनछ भननन्छ गररनेछ "आत्मा 
मा गने समझ हुनेछ, र लसद्धान्त लसक्न हुनेछ गुनासो गनेहरूलाई" (यशैया 29:24)। 

पतु्रस राज्य मसकाउनुभयो 
पे्रररत पतु्रसले राज्यको अनन्त गथयो, र परमेश्वरको सुसमाचार हुन लगनशील भई पालन गनुन पछन वा 
त्यहााँ न्याय हुनेछ भन्ने लसकाउनुभयो: 

त्यसैले एउटा प्रवेश प्रशस्त मात्रामा हाम्रो प्रभु र मुस्क्तदाता येशू ख्रीष्टको अनन्त राज्यमा तपाईं 
आपूनतन गररनेछ लागग 11; 10 त्यसकारर्, भाइहरू, अझ लगनशील आफ्नो कल र चुनाव सुननस्श्चत 
गनन, लागग यी कुराहरू भने तपाईं कठह्यै चुक्छौं हुनेछ हुन (2 पतु्रस 1: 10-11)। 
17 समय लागग परमेश्वरको घरमा सुरु गनन न्याय आएको छ; र यो पठहलो हामीलाई शुरुमै भने, के 
परमेश्वरको सुसमाचार पालन नगने ती अन्त हुनेछ? (1 पतु्रस 4:17)। 

बाइबल र राज्यको अक्न्तम पुस्तक 
बाइबल "परमेश्वर पे्रम हुनुहुन्छ" भनेर लसकाउाँछ (1 यूहन्ना 4: 8,16) र येशू परमेश्वर (यूहन्ना 1: 1,14) छ 
परमेश्वरको टोलीहरू राज्य पे्रम छ जो एक राजा र कसका ननयमहरू पे्रम समथनन हुनेछ, घरृ्ा छैन (cf. 

प्रकाश 22: 14-15)। 

बाइबल को अस्न्तम पुस्तकमा ववशेर् परमेश्वरको राज्य छलफल। 
15 त्यसपनछ सातौं स्वगनदतूले सुननन्थ्यो: अनन त्यहााँ स्वगनमा चको आवाज गथए, भन्दै "यो 
संसारको राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहााँको ख्रीष्टको राज्य बनेका छन,् र उहााँले सदासवनदा शासन 
हुनेछ!" (प्रकाश 11:15)। 

येशूले राज्यमा शासन गनेछ! अनन बाइबल बताउाँछ उहााँको शीर्नक दईु: 



16 अनन उहााँ आफ्ना ओढ्ने र उहााँको जांघ मा छ एउटा नाम लेखखएको: राजा र प्रभुहरूका प्रभु 
(प्रकाश 19:16) राजा। 

तर येशूलाई मात्र शासन गने हो? प्रकाश यो खण्डमा ध्यान ठदनुहोस:् 
4 अनन म देखे, र नतनीहरूले मा बसे, र न्याय नतनीहरूलाई प्रनतबद्ध गथयो। त्यसपनछ म येशूलाई 
आफ्नो साक्षी लागग र जनावरको वा आफ्नो छवव उपासना नगने परमेश्वर, शबद को लागग गरेकी 
गररएको, र आफ्नो ननधारमा वा आफ्नो हात मा आफ्नो गचन्ह प्राप्त गरेका गथए ती प्रार् देखे। र 
नतनीहरूले बस्ने र एक हजार वर्नसम्म ख्रीष्टलसत शासन गरे। । । 6 धन्य र पववत्र पठहलो 
पुनरुत्थानमा भाग छ जसले छ। यस्तो दोस्रो मतृ्यु भन्दा कुनै शस्क्त छ, तर नतनीहरू परमेश्वर र 
ख्रीष्टको पूजाहारीहरू हुनेछ, र एक हजार वर्न उहााँलाई शासन हुनेछ (प्रकाश 20: 4,6)। 

सााँचो मसीहीहरू एक हजार वर्नसम्म ख्रीष्टको शासन गनन पुनरुत्थान गररनेछ! ककनभने राज्यको सधैंभरर 
(प्रकाश 11:15), तर उ्लेख कक शासनको वर्न एक मात्र हजार गथयो। म राज्यको-को, भौनतक सहस्र, 

अस्न्तम, थप आध्यास्त्मक, चरर् को ववरोध रूपमा चरर् को पठहलो चरर् रूपमा यो पठहले उ्लेख ककन 
यो छ। 

केही घटनाहरू परमेश्वरको राज्यको हजार र अस्न्तम चरर्हरु बीच ननरन्तर रूपमा प्रकाश पुस्तकका 
सूचीबद्ध छन:् 

7 अब हजार वर्न अवगध समाप्त हुाँदा, शैतानले आफ्नो जेल 8 देखख जारी गररने र जो पथृ्वीको चार 
कुनामा छन ् राष्रहरूले धोका बाठहर जाने, गोगको र, नतनीहरूलाई साँगै युद्ध जसको नम्बर छ 
भेला गनन, समुद्रको बालुवा। ... 11 त्यसपनछ म यसलाई मा बसे गने, जसको पथृ्वी अनुहार र स्वगनमा 
टाढा भागे एक ठूलो सेतो लसहंासन र उहााँलाई देखे। अनन त्यहााँ नतनीहरूलाई। 12 कुनै ठाउाँ  फेला 
परेन र म, मतृ सानो र ठूलो, परमेश्वरको सामु खडा, र पुस्तकहरू खोललएको गथयो देखे। र जो 
जीवन को बुक छ, अको पुस्तक खोललएको गथयो। र मरेका पुस्तकहरू लेखखएका गथए जो कुराहरू 
गरेर, आफ्नो काम अनुसार न्याय गथए।13 समुद्र मागथ मरेका यसलाई गथए जो ठदनुभयो, र मतृ्यु र 
पाताल मरेका नतनीहरूलाई गथए जो मागथ बुझाइएको। र नतनीहरूले उसको काम अनुसार न्याय 
गथए, प्रत्येक एक। 14 त्यसपनछ मतृ्यु र पाताल आगोको कुण्डमा फ्यााँककएको गथयो। यो दोस्रो मतृ्यु 
(: 7-8, 11-15 प्रकाश 20) छ 15 अनन जीवनको पुस्तकमा लेखखएको भेठटएन कसैले आगोको कुण्डमा 
फ्यााँककएको गथयो।। 

प्रकाश पुस्तकका देखाउाँछ त्यहााँ हजार वर्न शासन पनछ र दोस्रो मतृ्यु पनछ आउने एक पनछ चरर् हुनेछ 
भन्ने: 

1 अब म पठहलो स्वगन लागग, एक नयााँ स्वगन र नयााँ पथृ्वीको देखे र पठहलो पथृ्वी बबनतसकेका 
गथए। साथै त्यहााँ, कुनै समुद्र गथयो। 2 त्यसपनछ म, यूहन्ना, पववत्र शहर, नयााँ यरूशलेम, परमेश्वरले 
स्वगनबाट तल आउाँ दै लागग पनतको। 3 सजी एक दलुही रूपमा तयार अनन म भन्दै स्वगनबाट ठूलो 
आवाज सुने देखे " परमेश्वरको बासस्थान माननसहरूसाँग छ, हेर, र उहााँले नतनीहरूलाई वास र 
नतनीहरूले उहााँको प्रजा हुनेछन ्परमेश्वरले आफूलाई नतनीहरूसाँग हुन र हुनेछ परमेश्वरले 4 अनन 



परमेश्वरले टाढा नतनीहरूका आाँखाबाट आाँखाबाट सबै आाँसु पुनछठदनुहुनेछ;।। त्यहााँ हुनेछ कुनै 
मतृ्यु, न त दुुःख, न त रो। पठहलेका कुराहरू बबनतसकेका छन ् लागग, कुनै पीडा हुनेछ त्यहााँ। 
" (प्रकाश 21: 1-4) 

1 अनन उहााँले मलाई जीवनको पानी शुद्ध नदी किस्टल रूपमा स्पष्ट्ट, परमेश्वरको मसहंासन देखख र िुमाको 
अगाडड बढ्नु यसको सडक बीचमा देखाए। 2, र नदी को या त पक्षमा, जीवनको रूख थियो, जो प्र्येक रूख 
हरेक महहना आफ्नो फल, बाह्र फल जन्माइन।् रूखको पात राष्ट्रहरूले को ननको। 3 लाथग थिए अनन ्यहााँ 
कुनै श्राप हुनेछ, तर परमेश्वरले िुमाको र मसहंासन यो हुनेछ, र उहााँका सेवकहरूले उहााँलाई सेवा 
गनेछन।् 4नतनीहरूले उहााँको अनुहार देखे्न, र उहााँको नाम नतनीहरूको ननधारमा हुनेछ 5 ्यहााँ कुनै रात हुनेछ:। 
प्रभु परमेश्वरले नतनीहरूलाई प्रकाश हदन्छ लाथग नतनीहरू, सूयन को कुनै दीपक न त प्रकाश आवश्यक छ। र 
नतनीहरूले सदासवनदा शासन गनेछन।् (प्रकाश 22: 1-5) 

कक हजार वर्न पनछ हो जो यस शासनकालको, परमेश्वरको सेवकहरू समावेश र सधैंभरर रहनेछ, ध्यान 
ठदनुहोस।् पववत्र शहर, स्वगनमा तयार गथयो, स्वगन छोडेर हुनेछ र तल पथृ्वीमा आउनेछ। यो परमेश्वरको 
राज्यको अस्न्तम चरर् को शुरुवात हो। थप दखुाइ या दुुःखकष्टलाई समय! 

नम्र पथृ्वी (मत्ती 5: 5) पाउनेछन ्र सबै कुराहरू (प्रकाश 21: 7)। परमेश्वरको तररकामा कायानन्वयन गररनेछ 
ककनभने यो हुनेछ जो पववत्र शहर सठहत पथृ्वी, राम्रो हुनेछ। भन्ने महसुस: 

7 उहााँको सरकार र शास्न्तको वदृ्गधको अन्त हुनेछ (यशैया 9: 7) । 

परमेश्वरको राज्यको अस्न्तम चरर् सबै परमेश्वरको सरकार पालन रूपमा था्नुभएको छ पनछ कुरा 
स्पष्ट छ त्यहााँ ववकास हुनेछ। 

यो सबैभन्दा मठहलमत समय हुनेछ: 
9 तर रूपमा यो लेखखएको छ: "। आाँखा देखेको छैन, न त कान सुने, न त जो परमेश्वरले उहााँलाई 
पे्रम गनेहरूका लागग तयार पारेको छ माननस कुराहरू दयदय मा प्रवेश गरेका छन"् 10 तर परमेश्वरले 
उहााँको आत्मा हामीलाई प्रकट गनुनभएको छ (1 कोररन्थी 2: 9-10)। 

यो पे्रम, आनन्द, र अनन्त सान्त्वना समय छ। यो एक शानदार समय हुनेछ! 

तपाईं यसलाई आफ्नो भाग गनन चाहाँदैनन?् 

5 स्रोत नयााँ ननयममा बाहहर मसकाउनुभयो  
परमेश्वरको राज्य 
ख्रीष्ट्टको प्रारक्म्भक प्राध्यापकहरू नतनीहरूले परमेश्वरको शाक्ब्दक राज्यको सुसमाचार प्रचार माननन्छ थिए 
लाग्छ गनुनभयो? 
हो। 



वर्न पठहले, ववश्वववद्यालय उत्तर कैरोललना को प्रोफेसर Bart ठदएको व्याख्यान मा, त्यो बारम्बार, र सही, सबै 
भन्दा आज मसीहीहरू ववपरीत, येशू र उहााँका प्रारस्म्भक अनुयायीहरूले परमेश्वरको राज्य घोर्र्ा जोड 
ठदए। मसीहीधमन डा गरेको समग्र समझ परमेश्वरको सतत चचनका देखख ननकै अलग भए तापनन हामी पनन 
धेरै आज मसीहीहरू दावी भन्ने कुरामा सहमत गथयो छैन के येशू आफैले घोर्र्ा र उहााँको चेलाहरू 
ववश्वास राज्यको सुसमाचार छ भन्ने कुरामा सहमत गथयो। भनेर बुझ्न। 

सबैभन्दा पुरानो संरक्षक्षत पोस्ट-नयााँ ननयमको लेखन र उपदेश 
।। परमेश्वरको राज्य (होम्स मेगावाट प्राचीन मसीही उपदेश पे्रवर्तहरूको जस्तै वपता "सबैभन्दा पुरानो पूरा 
मसीही बााँचे छ प्रवचन" हुन दावी छ के को एक महत्वपूर्न भाग गथयो: ग्रीक पाठ र अंगे्रजी अनुवाद, 2 एड 
बेकर पुस्तक, ग्रैंड, 2004, प।ृ 102)। यो प्राचीन मसीही उपदेश यसको बारेमा यी बयान समावेश: 

5: शरीरका संसारमा हाम्रो बसाइ नगण्य र क्षखर्कताबारे छ कक 5 यसबाहेक तपाईं, थाहा छ, 

दाजुभाइ, तर ख्रीष्टको प्रनतज्ञा ठूलो र अद्भुत छ: आउाँ दै राज्य र जीवन अनन्त मा बााँकी। 

मागथको कथन राज्यको अब छैन भनेर देखाउाँछ, तर आउन र अनन्त हुनेछ। यसबाहेक, यो पुरातन प्रवचन 
यसो भन्छ: 

6: 9 अब पनन यस्तो धालमनक माननसहरू यी छोराछोरीलाई सुरक्षक्षत गनन आफ्नै धालमनक कामहरू 
माध्यमबाट, द्वारा, सक्षम छैनन ्भने, हामी हाम्रो बस्प्तस्मा शुद्ध र राख्न सकेनौं भने परमेश्वरको 
राज्यको प्रवेश हामी के आश्वासन छ? कसले हाम्रो अगधवक्ता, यठद हामी पववत्र र धालमनक काम 
गनन पाइएको छैन हुन 9 हुनेछ: 6 त्यसैले हामीलाई, आपसमा पे्रम हामी सबै परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश 
गनन सक्छ भन्ने गरौं 11:। त्यसैले, हामीलाई थाहा छ भने 7 के परमेश्वरको नजरमा सही छ, हामी 
आफ्नो राज्य प्रववष्ट गनुनहोस ्र जो प्रनतज्ञा प्राप्त हुनेछ "कान सुनेको छैन न त आाँखा देख्न न त 
आाँखा देख्न न त माननसको दयदय क्पना।" 
12: मेरो बुबाको राज्यमा आउन पछन  6 नतनी यसो भन्छन:् 1 हामीलाई, हामी परमेश्वरको देखा ठदन थाहा 
देखख छैन, पे्रम र धालमनकता परमेश्वरको राज्यको लागग घण्टाले प्रतीक्षा त्यसैले घण्टा गरौं 12।। 

मागथको बयान हामी अझै पनन परमेश्वरको राज्य प्रववष्ट छैन भनेर, उगचत जीववत माफन त पे्रम आवश्यक 
छ देखाउन, र यो ठदन पनछ हुन्छ कक परमेश्वरको देखा-कक येशू फेरर कफतान पनछ। यो वपताको राज्य छ र 
राज्य बस येशूले छैन। 

यो परमेश्वरको जीववत अनुमनत ठदएको छ कक पुरानो स्पष्टतुः मसीही प्रवचन परमेश्वरको एउटै राज्य 
लसकाउने रोचक छ कक नयााँ ननयममा लसकाउाँछ र परमेश्वरको सतत चचन अब लसकाउाँछ (यो परमेश्वरको 
वास्तववक चचन देखख हुन सक्छ सम्भव छ, तर ग्रीक मेरो सीलमत ज्ञानले एक दृश्यगग्रड घोर्र्ा) गनन मेरो 
क्षमता सीलमत। 

दोस्रो शताब्दी चचन नेताहरू र राज्यको सुसमाचारको 
यो, रोमन क्याथोललक द्वारा एक सेन्ट माननन्छ यूहन्ना एक सुन्नुहुने र लमत्र र, सहस्र राज्य लसकाउनुभयो 
कक प्रारस्म्भक 2 एन शताबदीमा उ्लेख गनुनपछन।  लसकाउनुभयो कक रेकडन: 



... त्यहााँ मरेका, जब ख्रीष्टको व्यस्क्तगत शासनको यस पथृ्वीमा स्थापना गररनेछ देखख 
पुनरुत्थानको पनछ सहस्राबदी हुनेछ। (, VI को पनन, चचन इनतहास, बुक 3, XXXIX, 12 हेनुनहोस)् 

यो ठूलो प्रशस्त समय हुनेछ भनेर लसकाउनुभयो: 

जस्तै तररकामा, [उहााँले भन्नुभयो] गहुाँको एक अन्न उत्पादन भनेर दस 

हजार कान हरेक कान दस हजार अनाज हुनेछ, र त्यो, र हरेक अन्न स्पष्ट, शुद्ध, मलसनो पीठो 
दस पाउण्ड उपज गथयो; र स्याउ, र बीउ, र घााँस समान अनुपात मा उत्पादन भनेर; र मात्र 
पथृ्वीको ननमानर् मा त खुवाउने, सबै जनावरहरू, मेललमलाप गराउनेहरू र सुररलो हुने, र माननसलाई 
लसद्ध अधीनमा। "[गवाही एक सुन्नुहुने गथयो जो, प्राचीन माननस, द्वारा ललखखत यी कुराहरू साने 
छ यूहन्ना र एक लमत्र, आफ्नो पुस्तकहरु को चौथो मा; लागग पााँच पुस्तकहरू उसलाई बनेको गथयो 
...] (को, चतुथन) 

पोस्ट-नयााँ ननयमको कोररन्थीहरूलाई पत्र यसो भन्छ: 
42: 1-3 पे्रवर्त प्रभु येशू ख्रीष्टको हामीलाई लागग सुसमाचारको प्राप्त; येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको 
पठाउनुभयो गथयो। त्यसैले त ख्रीष्टको परमेश्वर हो, र पे्रररतहरूको ख्रीष्टको छन।् दवैु यसैले 
ननयुक्त क्रममा परमेश्वरको इच्छा को आए। त्यसैले पाएपनछ एक शु्क प्राप्त, र भएको पूर्नतया 
हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको माफन त आश्वासन र पववत्र भूत को पूर्न आश्वासन 
परमेश्वरको वचन मा पुस्ष्ट गररएको, नतनीहरूले परमेश्वरको राज्य आओस ्गनुनपछन भनेर खुसी 
संग गयो। 

स्माइनान को यूहन्ना चेला गथयो जो एक प्रारस्म्भक मसीही नेता, गथयो, मनन मूल पे्रररतहरूलाई 
अस्न्तम।  ग। 120-135 ई लसकाउनुभयो: 

आलशवर्त गररब छन,् र, धालमनकता 'खानतर खेदो छन ् कक ती नतनीहरूको लागग परमेश्वरको 
राज्यको हो। (कफललप्पीहरूलाई, अध्याय द्ववतीय गनन पत्र।  वपता देखख, मात्रा 1 रूपमा अलेक्जेन्डर 
रॉबयानस र जेम्स सम्पादन। अमेररकी संस्करर्, 1885) 

कक हामी उहााँको आज्ञा र मठहमा ... यो राम्रो तररकाले नतनीहरूले संसारको मा हो लालसा देखख 
नष्ट गनुनपछन भन्ने छ लागग योग्य ठहडं्न पछन, "देखख ववरुद्ध हरेक कामुकतालाई" परमेश्वरले, छ 
"बुझेर त्यसपनछ, आत्मा; "र" न, न त, न त माननसजानतको संग आफूलाई, परमेश्वरको राज्यको 
हकदार "न त गने कुरा असंगत र के ती हुनेछ। ( अध्याय तरकारी) 

उहााँले आफूलाई हामीलाई आज्ञा छ पनन हामीलाई त डरले उहााँलाई सेवा, र सबै श्रद्धाको साथ 
ठदनुहोस,् र हामीलाई ननस्म्त सुसमाचारको प्रचार गने पे्रररत र प्रभुको आउाँ दै पठह्यै घोर्र्ा गने 
अगमवक्ताहरू रूपमा। ( अध्याय VI) 

नयााँ ननयममा अरूलाई जस्तै धालमनक, छैन आज्ञा तोडने, परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछ भनी लसकाए। 

ननम्न पनन लसकाउनुभएको गरेको दावी गथयो: 



र ननम्न ववश्राम-ठदनमा उहााँले भन्नुभयो; 'नतमीहरू मेरो स्लाह, परमेश्वरको वप्रय छोराछोरी 
सुन्नुहोस।् को उपस्स्थत गथए जब म, र अब फेरर म सबै र प्रभु ... वाच नतमीहरू को 
बाटो मा, फेरर नतमीहरू तयार हुनुहोस,् नतमीहरूको दयदय दबाउने हुन ठहडं्न र गने स्लाह ठदन्छ, नयााँ 
आज्ञा ववर्यमा एक अको नतर पे्रम, उहााँको आगमन अचानक तीव्र बबजुली, आगो द्वारा ठूलो 
न्याय, अनन्त जीवन, उहााँको अमर राज्यको रूपमा प्रकट। अनन परमेश्वरले नतमीहरू को 
लसकाउनुभयो भइरहेको पाठका सबै कुरा थाहा, नतमीहरू पे्रररत धमनशास्त्रलाई खोजी गदान आज्ञा 
तपाईं मा पालन गनन सक्छ भन्ने, आफ्नो दयदय मा पववत्र आत्मा को कलम संग, कुद्नु। ' (को 
जीवन, अध्याय 24 जेबी, पे्रवर्तहरूको जस्तै वपता, 3.2, 1889, प।ृ 488-506) 

परमेश्वरको नेता, ग को एक चचन गथयो जो साडड नस को 170 ई, लसकाउनुभयो: 

नयााँ मा सुसमाचार-पुरानो मा जारी सााँच्चै व्यवस्था लागग, दवैु ननस्कने लसयोन र यरूशलेममा 
देखख साँगै आउाँ दै; र आज्ञा अनुग्रह मा जारी, र समाप्त उत्पादनमा प्रकार, र पुत्र मा पाठो र एक 
माननस मा भेडा, र परमेश्वरको मा मान्छे ... 

तर सुसमाचार व्यवस्था र यसको को व्याख्या भयो 

पूरा, जबकक चचन सत्यको गोदाम भए ... 

यसले हामीलाई दासत्वबाट स्वतन्त्रता मा, अन्धकार देखख प्रकाश मा, मतृ्युबाट जीवन मा, देखख 
अनन्त राज्यमा ववतरर् गने छ। (। ननस्तार-चाडको मा पद 7,40, देखख 68. अनुवाद:।। अनलाइन 
धमनशास्त्र को जननल http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

तसथन, अनन्त बस वतनमान मसीही वा क्याथोललक चचन कुरा, र हुन परमेश्वरको राज्य ज्ञात र परमेश्वरको 
व्यवस्था समावेश गररएको गथयो। 

अको मध्य-लेट दोस्रो शताबदीका लेखन राज्यको हेनन माननसहरूलाई यस्तो आग्रह गरे: 

यसकारर्, तपाईं अब न त पनछस््तर हेनन को, तर स्वेच्छाले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको 
गनन दृस्ष्टकोर् कुनै एक गरौं। (रोमी, पुस्तक एक्स, अध्याय XLV। वपता देखख, मात्रा 8 अलेक्जेन्डर 
रॉबयानस र जेम्स द्वारा सम्पाठदत। अमेररकी संस्करर्, 1886) 

यसबाहेक, जबकक यो स्पष्टतुः सााँचो चचन मा एक द्वारा लेखखएको गथयो, मध्य-दोस्रो शताबदीका लेखन  को 
गोठाला द्वारा रॉबयानस र अलभव्यस्क्त "परमेश्वरको राज्य" चौध पटक प्रयोग अनुवाद मा शीर्नक। 

सााँचो मसीहीहरू, र पनन धेरै मात्र ख्रीष्ट दोस्रो शताबदीमा परमेश्वरको राज्यबारे कुरा थाह गथयो। 

पनन क्याथोललक र पूवी अथोडक्स सेन्ट पुनरुत्थानको पनछ, मसीहीहरूले परमेश्वरको राज्य प्रववष्ट भनेर 
बुझे। उहााँले के लेखे ग ध्यान ठदनुहोस।् 180 ई: 

यस्तो कसले नतनीहरूलाई ननरन्तर बस्प्तस्मा मा उहााँलाई ठदएको गथयो जो पववत्र आत्मा, देखख, 

ववश्वास छ, र उहााँले सत्य र पववत्रता र धालमनकता र रोगी धीरज मा ठहाँड्छ भने, ररसीभर द्वारा 
खुललरहेको छ ती को राज्य हो। यो प्रार् लागग शरीर खडा अप भइरहेको, फेरर प्रार् प्राप्त, र यो 



संग पववत्र आत्माको शस्क्त द्वारा र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश, ववश्वास छ कक नतनीहरूलाई मा 
पुनरुत्थान छ। त्यो मैकलमलन: (सेन्ट, ललयोन को बबशप अमेननयाई देखख रबबन्सन पे्रवर्तहरूको 
जस्तै प्रचारको जुलुस, अध्याय 42 वे्स, सोमरसेट, अक्टोबर 1879. कक्रस्श्चयन ज्ञान प्रचार गने नयााँ 
न्यूयाकन  लागग समाजमा प्रकालशत रूपमा द्वारा अनुवाठदत कं, 1920)। 

दोस्रो र तेस्रो शतक समस्याहरू 
यसको व्यापक स्वीकृनत तापनन दोस्रो शताबदीमा, नाम ववरोधी-व्यवस्था धमनत्यागी नेता उठेर।  परमेश्वरको 
व्यवस्था, ववश्राम, र परमेश्वरको शास्बदक राज्य ववरुद्ध लसकाउनुभयो। उहााँले र अरूले ननन्दा गथयो तापनन 
उहााँले एकदम केठह समय को लागग रोम को चचन संग सम्पकन  गथयो र त्यहााँ प्रभाव देखखन्छ। 

दोस्रो र तेस्रो शताबदीपनछ मा, अलेक्जेस्न्िया (लमश्र) मा स्थावपत बनन गथए। धेरै आउाँ दै राज्यको लसद्धान्त 
ववरोध गनुनभयो। ती  केही बारेमा ररपोटन ध्यान ठदनुहोस:् 

अलेक्जेस्न्िया मा एक महान र धनी मूनतनपूजक पररवारको जन्म भएको गथयो, र आफ्नो दशनन मा 
लशक्षक्षत गथयो। उहााँले अलेक्जेस्न्िया को ववद्यालयको शु्क मा सफल जसलाई अजनन, एक छात्र 
बन्ने मूनतनपूजक ववद्यालय बााँकी ... 

अजनन र स्कूल आफ्नो र व्याख्याहरु द्वारा पववत्र को धालमनक लशक्षाले भ्रष्ट गथए ... उनन को 
नाम आफूलाई लागग प्राप्त सावनजननक, र त्यहााँ ख्रीष्टको शासन हुनेछ कायम पथृ्वीमा ... 

को अनुयायीहरूलाई संग वववाद, र आफ्नो खाता द्वारा ... "यस्तो कुराको एउटा राज्य अब 
परमेश्वरको राज्यमा अवस्स्थत छ।" यो चचन वतनमान अवस्थामा ववद्यमान परमेश्वरको राज्यको 
पठहलो उ्लेख छ ... 

स्वगनको राज्य छैन, तर शास्बदक आउाँ दै हाम्रा प्रभु को अनन्त जीवन ननस्म्त पुनरुत्थानको मा 
राज्य छ भनेर देखाउने, आफ्नो तु्रठट हप्काउनुभयो ... 

त्यसैले कुराहरू वतनमान राज्य आउन राज्यको ववचार गभनवती र लमश्रको  को स्कूल मा ननस्केको 
्याइयो, ववज्ञापन 200 250 गनन, साम्राज्य को अनघ पूर्न शताबदीमा लसहंासन को माललकहरू रूपमा 
माननन्छ गनन आए ... 

परमेश्वरको सााँचो मानलसक ज्ञान को एक राज्य रूपमा परमेश्वरको राज्यको ववचार गभनधारर् 
गररन।् आध्यास्त्मक अथन धमनशास्त्रको सादा पत्रमा लुकेको रूपमा अजनन ननस्कने यसलाई सेट 
गनुनहोस।् (वडा, हेनरी दाना राज्यको सुसमाचारको:।। यो ववश्व एक राज्य छैन; स्वगीय देश मा, 
पुनरुत्थानको मतृ देखख र सबै कुराहरू द्वारा प्रकालशत को चुकौता को आउन तर,; यो ववश्व छैन 
र, 1870, प।ृ 124-125) 

तसथन, बबशप परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार लसकाउनुभयो बेला  गलत, कम शास्बदक, यो समझ संग 
आउन खोजे। ठहरापोललसमा को बबशप पनन एकै समयमा बारेमा  को तु्रठटहरू लड्न खोजे। सााँच्चै 
परमेश्वरको चचन मा ती इनतहास भर परमेश्वरको शास्बदक राज्यको सत्य लागग उलभएका गथए। 

हबनटन डब्ल्यू आमनस्रांग राज्यको सुसमाचारको मसकाउनुभयो, प्लस 



20 औ ंशताबदीका लेट हबनटन डब्यू आमनस्रांग यस्तो लेखे: 

ककनभने नतनीहरूले ख्रीष्टको सुसमाचार अस्वीकार गनुनभयो। । । संसारको यसको ठाउाँमा अरू केही 
गथयो। मानव दयदयमा एक राम्रो ववचार - - नतनीहरू छलकपट आववष्कार गथयो त्यसैले हामी केवल 
एक राम्रो भननएको परमेश्वरको राज्यको सुनेका! एक हवाई, का्पननक केही पनन गनन यो 
कम! अरूलाई "मण्डली" राज्यको हो भनेर गलत अथन लगाइन्छ छन।् । । दाननयललाई, ख्रीष्टको 
अनघ 600 वर्न गने बस्थे परमेश्वरको राज्यको एक वास्तववक राज्य गथयो भनेर थाह गथयो - 
सरकार पथृ्वीमा शास्बदक माननसहरूमागथ शासन। । । 

यहााँ। । । परमेश्वरको राज्य के हो परमेश्वरको व्याख्या छ: "अनन यी राजा ... को ठदन मा" - 
यसलाई यहााँ दस औलंाहरूको बो्ने छ, फलाम र भंगुर माटो को भाग को भाग। यो, दाननयल 7 र 
प्रकाश 13 र 17 भववष्यवार्ी जडान गरेर, युरोप को नयााँ संयुक्त राज्य अमेररका अठहले ननलमनत छ 
संकेत छ। । । आफ्नो धेरै आाँखा अनघ! पुरानो रोमी साम्राज्यको पुनरुत्थान हुनेछ: प्रकाश 17:12 यो 
दस या राज्यहरू (8 प्रका 17) को एक संघ हुनेछ भन्ने वववरर् सादा बनाउाँछ। । । 

ख्रीष्टको आउाँदा, राजाहरूका राजा रूपमा आउाँ दै छ सारा पथृ्वी (प्रका 19: 11-16) शासन; र आफ्नो -

- परमेश्वरको राज्य दाननयल -- यी सबै सांसाररक राज्यहरूको उपभोग गनन छ। प्रकाश 11:15 यी 
शबदहरू मा यसो भन्छ: "यो संसारको राज्यहरू हाम्रो प्रभुको राज्यहरू भएका छन,् नतनका ख्रीष्टको: 
र उहााँले लागग कठह्यै र कठह्यै शासन हुनेछ"! यो परमेश्वरको राज्य हो। हो, र पनन संयुक्त 
राज्य अमेररका र बब्रठटश राष्रका - यो वतनमान सरकारको अन्त छ। सम्पूर्न पथृ्वीमा प्रभु येशू 
ख्रीष्टलाई, त्यसपनछ राजाहरूका राजा को - सरकारहरूलाई - नतनीहरूले त्यसपनछ राज्यहरू 
हुनेछु। यो परमेश्वरको राज्य एउटा शास्बदक सरकार हो कक पूर्न सादा तथ्यलाई बनाउाँछ। पनन 
रूपमा शास््डयन साम्राज्य एक राज्य गथयो - रोमी साम्राज्यको एक राज्य गथयो पनन रूपमा - 
त्यसैले परमेश्वरको राज्य एउटा सरकार हो। यो संसारको राष्रका सरकार लैजान छ। शासक - येशू 
ख्रीष्ट एक राजा हुन जन्मेको गथयो! ।  

 एउटै येशू ख्रीष्ट 1,900 भन्दा बढी वर्नअनघ पहाडहरू र पववत्र भूलम को उपत्यका र यरूशलेमका 
सडकहरूमा भन्दा ठहडें जो फेरर आउाँ दै छ। उहााँले फेरर आउनुहोस ्बताए। उहााँले कू्रसमा गररसकेपनछ 
परमेश्वरले तीन ठदन र तीन रात पनछ उहााँलाई मतृ्युबाट बबउाँताउनुभयो (। मत्ती 12:40; पे्रररत 
2:32; म कोररन्थी 15: 3-4।)। उहााँ परमेश्वरको लसहंासनको जानुभन्दा। को यूननभसन सरकार 
सदरमुकाम (।:; ठहबू्र 1 9-11: पे्रररत 1 3; 8: 1; 10:12; प्रका 3:21)। 

को "सम्म देश" - - उहााँले परमेश्वरको लसहंासनको गए जो उखान, को  छ सबै राष्रहरूमागथ 
राजाको रूपमा गनन राजाहरूको, र त्यसपनछ पथृ्वीमा फकन न (लूका 19: 12-27 )। 

फेरर, त्यो "सबै कुराको चुकौता समयमा" सम्म स्वगनमा छ (पे्रररत 3: 19-21)। चुकौता एक पूवन 
राज्य वा अवस्थाका पुनस्थावपत हो। यस अवस्थामा, संसारको शास्न्त र यूटोवपयन अवस्था को 
पुनस्थावपत पथृ्वीमा परमेश्वरको सरकारको पुनस्थावपत, र यसरी। 



वतनमान ववश्व उथलपुथल, युद्ध र संसारमा समस्या परमेश्वरको हस्तके्षप नगरेसम्म कुनै पनन 
मानव शरीर जीववत सुरक्षक्षत हुनेछ, कक त ठूलो (मत्ती। 24:22) मा हुनेछ।ठढलाइ यो ग्रह बन्द सबै 
जीवन नष्ट पररर्ाम गथयो जब आफ्नो धेरै चरमोत्कर्नलाई मा येशू ख्रीष्ट फकन न हुनेछ। यो समय 
उहााँले ईश्वरीय परमेश्वरको रूपमा आउाँ दै छ। उहााँले सबै शस्क्त र ब्रह्माण्डको-शासन ससृ्ष्टकतानको 
मठहमा मा आउाँ दै छ। (मत्ती 24:30;।। 25:31) उहााँले "राजाहरूका राजा, र प्रभुहरूका प्रभु" को रूपमा 
आउाँ दै छ (प्रका 19:16), ववश्व सुपर सरकार स्थापना र फलाम को एक छडी सबै राष्रहरूले 
"शासन गनन "(प्रका 19:15; 12: 5)। । । 

ख्रीष्ट्टको अवांनछत? 

पनन हुनेछ परम्परागत मसीहीधमन चचन - उहााँलाई स्वागत परमानंद र उत्साह तर आनन्द संग 
मानवता कराउछ हुनेछ, र? 

नतनीहरूले गदैनन!् उहााँले एठटक्राईष्ट छ, नतनीहरूलाई झुक्याउनु: नतनीहरू सैतानको झूटो सेवक 
(13-15। द्ववतीय कोररन्थी 11) ककनभने, ववश्वास हुनेछ। उनको आगमनमा (11:18 संग प्रका 
11:15) चचन र राष्रहरूलाई क्रोगधत हुनेछ, र सैन्य सेना वास्तवमा (प्रका 17:14) उसलाई उसलाई 
नाश गनन लड्न प्रयास गनेछ! 

यरूशलेम (। जेच 14: 1-2) मा, III आउाँ दै ववश्व युद्ध को युद्धमा राष्रहरूलाई संलग्न हुनेछ संग हुन 
र त्यसपनछ ख्रीष्टको कफतान हुनेछ। अलौककक शस्क्त उहााँले उसलाई लडाइाँ भनेर (पद 3) "ती 
राष्रहरूले लडाइाँ" हुनेछ। उहााँ पूर्नरूपमा नतनीहरूलाई परास्जत (प्रका 17:14) हुनेछ! यरूशलेमको पूवन 
"उहााँको पाउमा त्यस ठदन जैतुन डााँडामा मा, खडा हुनेछ" धेरै छोटो दरूी (जेच 14:। 4)। (आमनस्रांग 
HW। उमेर को रहस्य, 1984) 

बाइबल येशूले फकन न कक हुनेछ र उहााँले जीत हुनेछ, अझै धेरै लड्न हुनेछ घोर्र्ा 

उहााँलाई ववरुद्ध (प्रकाश 19:19)। धेरै दावी हुनेछ (बाइबल भववष्यवार्ी गलतफहमीले आधाररत, तर आंलशक 
ककनभने झूटा अगमवक्ताहरू र को) को फकेपनछ येशूले अस्न्तम एठटक्राईष्ट छ कक! 

ननम्न हबनटन आमनस्रांग देखख पनन छ: 

सााँचो धमन - सत्य परमेश्वरको पववत्र आत्मा द्वारा प्रदान परमेश्वरको पे्रम शस्क्त ... परमेश्वर र 
येशू थाह को आनन्द - सत्य थाह को! र परमेश्वरको ईश्वरीय पे्रमको न्यानो ... 

परमेश्वरको सााँचो चचनको लशक्षा बस पववत्र बाइबल को "हरेक शबद द्वारा जीववत" ती हुन ्... 

पे्रमको परमेश्वरको - माननसहरू "ठदन" को बाटो मा "प्राप्त" को बाटो बाट बारी हुनेछ। 

नयााँ सभ्यता अब पथृ्वी पकड हुनेछ! (इबबद) 

नयााँ सभ्यता परमेश्वरको राज्य हो। नयााँ सभ्यता आउन र पे्रम आधाररत हुन छ कक घोर्र्ा येशू र 
उहााँका अनुयायीहरूले लसकाउनुभयो कक राज्यको सााँचो सुसमाचार सबै बारे कुरा को एक प्रमुख भाग हो। र 
हामी परमेश्वरको सतत चचन मा साथै प्रचार भन्ने कुरा छ। 



हबनटन आमनस्रांग येशूले मानव समाज लशक्षा भनेर बुझे, 

यो आज्ञा पालन गनन चाहन्छ सोच्छ हुाँदा पनन पे्रम को बाटो, जीवनको 'ठदन बाटो' अस्वीकार गरेको 
छ। लगभग कुनै एक ठीक येशूले के लशक्षा महत्त्व बुझ्न देखखन्छ। 

मुक्ततको येशूमाफन त सुसमाचारको को भाग हो 
अब यो पढ्न गरेका केही टाढा शायद मुस्क्तको येशूको मतृ्यु र भूलमका बारे आश्चयन। हो, कक नयााँ 
ननयममा र हबनटन डब्यू आमनस्रांग दवैु लेखे कक सुसमाचार को भाग हो। 

नयााँ ननयमको सुसमाचार येशूको उद्धारको समावेश देखाउाँछ: 
16 म लागग यो ग्रीक (रोमी 1:16) को लागग पठहलो र पनन यहूदी लागग, ववश्वास गने सबैका लागग 
मुस्क्तको परमेश्वरको शस्क्त हो, ख्रीष्टको सुसमाचार को लाज छैन। 
4 वचन प्रचार जताततै गए छररएका गथए त्यसैले ती। 5 त्यसपनछ कफललप तल सामररयाका शहर 
गए र नतनीहरूलाई ख्रीष्टको प्रचार गरे। ... 12 तर उहााँले परमेश्वरको राज्य र येशू ख्रीष्टको नाम 
सम्बन्धमा कुराहरू प्रचार नतनीहरूले कफललप ववश्वास गदान, दवैु पुरुर् र मठहला बस्प्तस्मा 
ललए। ... 25 नतनीहरूले र प्रभुको वचन प्रचार गरेका गथए त्यसैले जब नतनीहरू यरूशलेम, 

सामरीहरूलाई थुपै्र गाउाँमा सुसमाचार प्रचार अब प्रभुको एउटा दतू कफललप कुरा फके। 26 ... 40 कफललप 
पाइएन। र माफन त पाररत, उहााँले लसजररया आए सम्म सबै शहर मा प्रचार गरे। (पे्रररत 8: 

4,5,12,25,26,40) 
18 उहााँले नतनीहरूलाई येशू र पुनरुत्थानको प्रचार गरे। (पे्रररत 17:18) 
30 त्यसपनछ पावलले आफ्नै भाडामा ललइएका घरमा दईु सारा वर्न बास, र उहााँलाई आउनुभएका 
सबै, 31 परमेश्वरको राज्यको प्रचार गने र जो सबै ववश्वास, कुनै एक उहााँलाई संग प्रभु येशू ख्रीष्ट्टको 
चासोको ववषय कुरा मसकाउन पाए। (पे्रररत 28: 30-31) 

प्रचार येशू र राज्य समावेश याद। दुुःखको कुरा, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार उगचत बुझाइले गग्रको-
रोमन चचन को लशक्षा देखख हराएको गनन  

वास्तवमा, हामीलाई राज्यको भाग बन्न मदत गनन परमेश्वरले यनत माननसहरूलाई पे्रम 

उहााँले येशू हाम्रो लागग मनन (यूहन्ना 3: 16-17) पठाएको धेरै। 

राज्यको सुसमाचारको ववश्व के आवश्यकता छ, तर ... 
तर धालमनक व्यस्क्तहरूलाई सठहत धेरै संसारका नेताहरूले, यो शास्न्त र संवदृ्गध ्याउन हुनेछ, र 
परमेश्वरको छैन राज्य अन्तरानस्ष्रय मानव सहयोग हुनेछ भन्ने ववश्वास गछनन।् र नतनीहरूले केही 
अस्थायी सफलताको हुनेछ गदान, नतनीहरूले मात्र सफल छैन, आफ्नो मानव प्रयास अन्ततुः येशूले उहााँको 
राज्यको स्थापना फकन न छैन भने यो जीवन बनाउन भनेर बबन्द ु गनन ग्रह पथृ्वी गनेछ। यो गलत 
सुसमाचार छ। 



संसारमा धेरै साँगै 21 सेन्ट शताबदीमा नयााँ दनुनया आदेश राख्न एक अधन-धालमनक बेबबलोनी अन्तरानस्ष्रय 
योजना राख्न प्रयास गदै हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको सतत चचन यसको शुरूआत देखख ननन्दा र ननन्दा गनुन 
जारी गनन योजना छ भन्ने कुरा छ। को सैतानले हव्वालाई लगभग 6000 वर्न पठहले (उत्पवत्त 3) आफ्नो 
सुसमाचार को संस्करर् लागग लड्नु भएकोले माननसहरूले के उनलाई र संसारको राम्रो बनाउन 
परमेश्वरको भन्दा राम्रो थाह ववश्वास छ। 

एक धालमनक नेता (झूटा अगमवक्ता भननन्छ साथ पनन भननन्छ: बाइबल अनुसार, यो युरोप मा एक सैन्य 
नेता को संयोजन (1-10 उत्तर राजा भननन्छ, पनन प्रकाश 13 को जनावर भननन्छ) हुनेछ अस्न्तम 
एठटक्राईष्ट र दईु-horned प्रकाश 13 को जनावर: 11-17) सात पहाडी शहर देखख (प्रकाश 17: एक 'बेबबलोनी' 
मा ्याउन 9,18) (प्रकाश 17 र 18) संसारमा आदेश। माननसको ख्रीष्टको कफती र उहााँको राज्यको स्थापना 
आवश्यक भए तापनन, संसारमा धेरै छैन ध्यान यो सन्देश मा भुक्तानी हुनेछ 21 सेन्ट शताबदीमा-नतनीहरू 
सैतानको झूटो सुसमाचार ववलभन्न संस्करर् ववश्वास गनन जारी हुनेछ। तर संसारलाई साक्षी प्राप्त गनेछ। 

येशूले लसकाउनुभयो याद: 

सबै जानतहरूलाई साक्षीको रूपमा सबै संसारमा 14 राज्यको यो सुसमाचार प्रचार गररनेछ, त्यसपनछ 
अन्त हुनेछ। (मत्ती 24:14) 

राज्यको सुसमाचार साक्षी रूपमा ववश्व पुग्नेछ याद, त्यसपनछ अन्त हुनेछ। 

यो धेरै कारर्हरू छन।् 

एक (मत्ती 24:21 मा सुरु देखाइएको छ जो) महासङ्कष्टको सुरु गनुन अनघ सााँचो सुसमाचार सुन्न 
परमेश्वरले संसारको चाहन्छ छ। त्यसैले सुसमाचार सन्देश साक्षी र चेतावनी दवैु छ (cf. इजककएल 3; 

आमोस 3: 7)। 

अको सन्देश को gist झूटा अगमवक्ता, अस्न्तम एठटक्राईष्ट संग, को बढ्दो जनावर, उत्तर शस्क्त राजा को 
ववचार ववपरीत हुनेछ भन्ने छ। नतनीहरूले मूलतुः मानव प्रयास को माध्यम शास्न्त प्रनतज्ञा गनेछ, तर यो 
अन्त (मत्ती 24:14) र ववनाश नेततृ्व गनेछन ्(cf. 1 गथस्सलोननकी 5: 3)। 

संकेत र नतनीहरूलाई संग सम्बस्न्धत झूट चमत्कार को ककनभने सयाटा सुसमाचार सन्देश (2 

गथस्सलोननकी 2: 9), संसारमा सबैभन्दा झूट (9-12 2 गथस्सलोननकी 2) ववश्वास गनुनहुनेछ। ककनभने रोमन 
क्याथोललक, पूवी अथोडक्स, र अरूले परमेश्वरको सहस्र राज्यको अनुगचत को, धेरै परमेश्वरको राज्यको 
हजार सुसमाचार सन्देश एठटक्राईष्ट सम्बस्न्धत झूटा सुसमाचार हो भनेर दावी हुनेछ। 

ववश्वासी मसीहीहरूले (प्रकाश 3: 7-13) राज्यको सहस्र सुसमाचार घोर्र्ा साथै के केही सांसाररक 
(जनावरको र झूटा अगमवक्ता सठहत) नेताहरूले अप हुनेछ संसारको बताउन हुनेछ। 

नतनीहरूले जनावर, उत्तर शस्क्त राजा, झूटा अगमवक्ता संग, अस्न्तम एठटक्राईष्ट, अन्ततुः नष्ट 
(सहयोगीहरूले केही साथ) भन्ने ववश्व सन्देश बताउन समथनन हुनेछ संयुक्त राज्य अमेररका र संयुक्त 
राज्यको एंग्लो-जानतका , क्यानाडा, अष्रेललया, र न्यूजी्याण्ड (दाननयल 11:39) र नतनीहरूले त्यसको लगत्तै 
अरबी / इस्लामी संगठन (दाननयल 11: 40-43) नाश हुनेछ भनेर, पे्रतहरू को साधन रूपमा काम (प्रकाश 



16: 13-14), र अन्ततुः उहााँको कफती मा येशू ख्रीष्ट लड्न हुनेछ (प्रकाश 16:14; 19: 19-20)। ववश्वासी 
(प्रकाश 3: 7-13) सहस्र राज्य चााँडै आउाँ दै गररने घोर्र्ा गररनेछ। यो संभावना धेरै लमडडया कभरेज उत्पन्न 
र मत्ती 24:14 को पूरा गनन योगदान गथयो। 

यो 'झूटा सुसमाचार' घोर्र्ा संसारका नेताहरूले (संभावना केही 'नयााँ' गने क्याथोललक एक रूप दावी हुनेछ 
एक सम्झौता pontiff साथ युरोप को शीर्न नेता को प्रकार) जस्तै कक-नतनीहरू यस संसारको के लसक्न 
चाहाँदैनन ्हुनेछ छैन नतनीहरूले सााँच्चै हुनेछ के (र पनन यो आफूलाई मा पठहलो ववश्वास नहुन सक्छ, cf. 

यशैया 10: 5-7)। नतनीहरू र / वा नतनीहरूका समथनकहरू पनन संभावना झूटो ववश्वासी एक आउाँ दै 
एठटक्राईष्ट को एक लसद्धान्त (लम्लेनररअननस्म) गररनेछ भनेर लसकाउाँछ हुनेछ। नतनीहरूले र / वा 
आफ्नो अनुयायीहरूलाई सतावट ठरगर हुनेछ  ववश्वासी र परमेश्वरको सतत चचननतर बनाउन जेसुकै होस ्
(दाननयल 11: 29-35; प्रकाश 12: 13-15)। यो पनन अन्त-महासङ्कष्टको सुरुवात गनन नेततृ्व गनेछन ्(मत्ती 
24:21; दाननयल 11:39; cf. मत्ती 24: 14-15; दाननयल 11:31) साथै ववश्वासी कफलाडेस््फया लागग सुरक्षा को 
एक समय मसीहीहरूले (प्रकाश 3:10; 12: 14-16)। 

ननयन्त्रर् गनन जनावर र झूटो अगमवक्ता शस्क्त, आगथनक कालो बजार, संकेत, चमत्कार, हत्या, र अन्य 
दबाब (9-10: 2 गथस्सलोननकी 2 14; दाननयल 7:25 16 10-17 प्रकाश 13) झूट प्रयास गनेछ । मसीहीहरूले 
माग्छ: 

10 "हे प्रभु, पववत्र र सााँचो, तपाईं न्याय र पथृ्वीमा बास गनेहरूलाई हाम्रो रगत बदला सम्म? कसरी 
लामो," (प्रकाश 6:10) 

उमेर भर, परमेश्वरको मान्छे "यो कसरी लामो येशूले लाभ सम्म हुनेछ?", मलाई अचम्म लाग्छ छ 
जबकक हामी ठदन वा घण्टा थाहा छैन, हामी येशूको फकन न (र परमेश्वरको सहस्र राज्य स्थावपत) को 
21 औँ शताबदीमा धेरै पदहरू आधाररत आशा (जस्तै मत्ती 24: 4-34; भजन 90: 4; होशे 6: 2; लूका 21: 7-36; 

ठहबू्र 1: 1-2; 4: 4,11; 2 पतु्रस 3: 3-8; 1 गथस्सलोननकी 5: 4), अब हामी हेनन जो केही भागहरु पूरा भइरहेको। 

येशूले हस्तके्षप गदैन भने, संसारको सबै जीवन नष्ट हुनेछ: 

त्यसपनछ त्यहााँ यस्तो यो समय सम्म संसारको शुरुवात देखख भएको छैन रूपमा ठूलो कष्ट 
हुनेछ, 21 को लागग, कुनै, न त कठह्यै हुनेछ 22 अनन ती ठदन छोटो गथए, जबसम्म कुनै शरीर 
सुरक्षक्षत हुनेछ। तर चुन्नु खानतर ती ठदन छोटो हुनेछ। (मत्ती 24: 21-22) 
29 तुरुन्त ती ठदन को कष्ट पनछ सूयन हुनेछ, र चन्द्र यसको प्रकाश ठदन छैन; ताराहरू आकाशबाट 
पतन हुनेछ, र स्वगनको शस्क्त ह्लाइन्छ गररनेछ। 30 त्यसपनछ माननसको पुत्रको गचन्ह स्वगनमा 
प्रकट हुनेछ, र त्यसपनछ पथृ्वीका सबै कुलले शोक, र नतनीहरूले माननसको पुत्रलाई देखे्न शस्क्त र 
ठूलो मठहमा। 31 स्वगनबाट बादल मा आ अनन उहााँले तुरही को एक महान ध्वनन उहााँको स्वगनदतूहरू 
पठाउनेछ र नतनीहरूले साँगै अन्य स्वगनबाट एउटा अन्त देखख, चार बतास आफ्ना चुन्नु भेला 
हुनेछ। (मत्ती 24: 29-31) 

परमेश्वरको राज्य संसारको आवश्यक के छ। 



राज्य लाथग राजदतू 
राज्य मा आफ्नो भूलमका के हो? 

अठहले, तपाईं सााँच्चै मसीही छ भने, तपाईं यसलाई लागग एक राजदतू हुन छन।् पे्रररत पावलले यस्तो लेखे 
के नोठटस: 

20 अब त हामी ख्रीष्टको राजदतूको, परमेश्वरले हामीलाई माफन त भए तापनन रूपमा छन:् ख्रीष्टको 
तफन बाट तपाईंलाई परमेश्वरको लमलाप बबन्ती। (2 कोररन्थी 5:20) 
14 यसकारर् खडे, धालमनकता, 15 को छातीको पाता धारर् भएको सत्य तपाईंको कमर भएको, र 
शास्न्त सुसमाचार को तयारी संग आफ्नो खुयाटा भएको; तपाईं सक्षम हुनेछ जो संग ववश्वासको 
ढाल ललएर, सबै मागथ 16 यो अन्त गनन सावधान भएर, आत्मामा सबै प्राथनना र अन्तरबबन्तीनतर सधैं 
प्राथनना 18; दषु्ट सबै आगोको डायानस ननभाउन 17 मुस्क्तको टोप, र परमेश्वरको वचन हो जो आत्मा, को 
तरवार ललन। सबै लगनशील भई लागगरहने र सबै - 19 को लागग र मेरो लागग अन्तरबबन्तीनतर, कक 
कथन म मेरो मुख खो्न सक्छ कक, मलाई ठदइएको हुन सक्छ साहसी भई 20 जुन म चेन मा एक 
राजदतू हुाँ सुसमाचार, को रहस्य प्रकट गनन; कक यो मा म म बो्न पछन , साहसी भई बो्न 
सक्छ। (एकफसी 6: 14-20) 

के एउटा राजदतू छ मेररयम-वेबस्टरशबदकोश ननम्न पररभार्ा छ?: 

1: एउटा सरकारी दतू; ववशेर् गरी: उच्चतम दजान को एक कूटनीनतक एजेन्ट ववशेर् र अक्सर 
अस्थायी कूटनीनतक स्जम्मेवारी लागग आफ्नो वा आफ्नै उनको सरकार वा सावनभौम को ननवासी 
प्रनतननगधको रूपमा ववदेशी सरकार वा सावनभौम गनन मान्यता प्राप्त वा ननयुक्त 

2: एक अगधकृत प्रनतननगध वा दतू 

तपाईं सााँच्चै मसीही हुनुहुन्छ भने, तपाईंले ख्रीष्टको लागग आगधकाररक दतू छन!् पे्रररत पतु्रसले यस्तो लेखे 
के नोठटस: 

9 तर तपाईं चुननएको पुस्ता, एक शाही पुजारीको, एक पववत्र जानत, आफ्नै ववशेर् माननसहरू, के 
तपाईं उहााँको अद्भुत प्रकाश मा जसले तपाईंलाई अन्धकार बाठहर भननन्छ उहााँलाई प्रशंसा घोर्र्ा 
गनन सक्छ भन्ने हो; एक पटक एक मान्छे गथए जो 10 तर अब अब कृपा प्राप्त छैन जो गथयो तर 
परमेश्वरले माननसहरूलाई, दया प्राप्त गरेका छन।् (1 पतु्रस 2: 9-10) 

हामी ख्रीस्ष्टयानहरू एक पववत्र जानत को भाग हुने छन।् 

कुन राष्र अब पववत्र छ? 

खैर, यो को राज्यहरू को पक्कै कुनै पनन ववश्व-तर नतनीहरूले अन्ततुः ख्रीष्टको राज्य (प्रकाश 11:15) को 
भाग हुनेछ। यो परमेश्वरको राष्र, पववत्र छ कक उसको राज्य छ। 



राजदतूको रूपमा, हामी सामान्य यस संसारको राष्रका प्रत्यक्ष राजनीनतमा संलग्न छैन। तर अब हामी 
जीवनको परमेश्वरको बााँच्न छन।् यसो गरेर हामी राम्रो ककन परमेश्वरको तररकामा उहााँको राज्यमा हामी 
राजा र पुजारीहरू हुन र पथृ्वीमा ख्रीष्टको शासन गनन सकून ्भनेर, सबै भन्दा राम्रो हो लसक्न: 

5 उहााँलाई हामीलाई गने माया र आफ्नै हाम्रो पाप हामीलाई धोए 

रगत, 6 र हामीलाई उहााँलाई सदासवनदा मठहमा र हुन, उहााँको परमेश्वर र वपतालाई राजा र 
पुजारीहरू बनाएको छ। आलमन। (प्रकाश 1: 5-6) 
10 अनन हामीलाई हाम्रो परमेश्वरको राजा र पुजारीहरू गरेका छन;् र हामी पथृ्वीमा शासन 
गनेछ। (प्रकाश 5:10) 

कक एक भववष्यमा पक्ष परमेश्वरको मागनमा ठहडं्न त मरर्शील भएकाहरूलाई लसकाउन हुनेछ: 

माननसहरूलाई यरूशलेममा लसयोन बास हुनेछ लागग 19; तपाईं कुनै रूनु पनेछ। उहााँले आफ्नो 
कराउाँ दै को ध्वनन मा तपाईं धेरै दयालु हुनेछ; उहााँले यो सुनेर उहााँले तपाईंलाई 21 तपाईंको कान 
जवाफ हुनेछ। 20अनन प्रभु तपाईं अब उप्रान्त कठठनाइहरू को रोटी र कष्ट को पानी, ठदन्छ यद्यवप 
आफ्नो लशक्षकहरू एक कुनामा मा साररने, तर तपाईंको आाँखा लशक्षकहरू देखे्न। शबद जब तपाईं 
दाठहने हात अथवा जब पनन तपाईं बायााँ बारी बारी ", यो बाटो छ, यो ठहडं्न", भन्दै, तपाईं पछाडड 
सुन्नु हुनेछ। (यशैया 30: 19-21) 

जबकक एक यो उमेर मसीहीहरूले लसकाउन तयार गनन आवश्यक मा, सहस्र राज्यको लागग भववष्यवार्ी छ: 
12 ... यो लशक्षकहरू सक्नुपछन समय (ठहबू्र 5:12) द्वारा 
15 तर आफ्नो दयदयमा प्रभु परमेश्वरको पववत्र: र तपाईं नम्रता र डर (1 पतु्रस 3:15, KJV) तपाईंलाई 
छ आशा को एक कारर् हरेक माननस जवाफ ठदन सधैं तयार। 

बाइबल अगधक ववश्वासी मसीहीहरूले थुपै्र, बस महासङ्कष्टको सुरु गनुन अनघ, धेरै ननदेशन हुनेछ भनेर 
देखाउाँछ: 

33 अनन बुझ्न जो धेरै ननदेशन हुनेछ माननसहरूले ती (दाननयल 11:33) 

त्यसैले, लशक्षा, अनुग्रह र ज्ञान (2 पतु्रस 3:18) बढ्दै, हामी अब गरररहेको हुनुपछन कुरा हो। परमेश्वरको 
राज्यमा आफ्नो भूलमका को भाग लसकाउन सक्षम छ। र थप ववश्वासी, (प्रकाश 3: 7-13) को लागग, 

मसीहीहरूले, यो पनन महत्त्वपूर्न सुसमाचार साक्षी सहस्र राज्य (cf. मत्ती 24:14) को सुरु गनन पूवन समथनन 
समावेश गररनेछ। 

परमेश्वरको राज्य स्थावपत भएपनछ, परमेश्वरको मान्छे एक क्षनतग्रस्त ग्रह पुनस्थानपना गनन मद्दत गनन 
प्रयोग गररनेछ: 

12 के तपाईं पुरानो फोहोर ठाउाँमा ननमानर् गनेछ बीचबाट ती;  
तपाईं धेरै पुस्ताका को जगहरू खडा हुनेछ; र तपाईं उ्लंघन को लमस्त्री भननन्छ गररनेछ सडक 
को बास गनन। (यशैया 58:12) 



तसथन, यस युगमा परमेश्वरको बस्ने परमेश्वरको मान्छे सस्जलो मान्छे शहर (र अन्यत्र) पुनस्थानपना यस 
समयमा बास गनन को लागग गनेछ। ववश्व सााँच्चै राम्रो ठाउाँ  हुनेछ। हामी अब ख्रीष्टको राजदतूको हुनुपछन, 
त्यसैले हामी पनन उहााँको राज्यको सेवा गनन सक्नुहुन्छ। 

सााँचो सुसमाचार संदेश रांस्फोमननतवे छ 

। यो सुसमाचार सत्य थाह भएकोले: येशूले भन्नुभयो, "तपाईं मेरो शबद मा पालन भने, तपाईं मेरो चेलाहरू 
सााँच्चै हो 32 अनन तपाईं सत्य थाहा हुनेछ, र सत्यले नतमीहरूलाई स्वतन्त्र तु्याउनेछ।" (31-32 यूहन्ना 8) 

भने ।! र परमेश्वरको राज्य सााँचो समाधान छ: परमेश्वरको राज्य यस संसारको झूटा आशा फन्दामा 
हुनबाट हामीलाई मुक्त हामी साहसी भई योजना-परमेश्वरको काम एक योजना समथनन गनन सक्छौं 
शैतानले सारा संसार (9 प्रकाश 12) धोका भएको छ। हामी लागग खडा र सत्य (cf. यूहन्ना 18:37) समथनन 
गनन आवश्यक छ। 

सुसमाचार सन्देश व्यस्क्तगत मुस्क्तको बारेमा भन्दा बठढ छ। परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार यो उमेर मा 
एक पररवतनन गनुनपछन: 

2 अनन यस संसारमा छैन, तर द्वारा कायापलट 

परमेश्वरको राम्रो र स्वीकायन र लसद्ध इच्छा के छ तपाईं साबबत हुन सक्छ भनेर आफ्नो मन को 
(रोमी 12: 2) 

सााँचो मसीहीहरू परमेश्वर र अरूको सेवा गनन कायापलट छन:् 

22 सबै कुरा आफ्नो माललकको मा, छैन संग, माननसहरू- रूपमा, तर दयदयको ननष्कपटता मा, 
परमेश्वरको भय मान्दा पालन शरीरका अनुसार। 23 अनन जो पनन नतमी यसलाई प्रभु देखख तपाईं 
उत्तरागधकार को पुरस्कार प्राप्त गनेछ भनेर थाह पाउाँ दा, 24 प्रभु गनन र माननसहरूलाई छैन, 

के; तपाईं लागग प्रभु ख्रीष्टको सेवा गछनन।् (कलस्सी 3: 22-24) 

28 तसथन, हामी जो ह्लाइन्छ गनन सककाँ दैन एक राज्य प्राप्त भएकोले हामी परमेश्वरको श्रद्धाको 
र ईश्वरीय भय साथ स्वीकायन सेवा गनन सक्छन ्जो अनुग्रहको, गरौं। (ठहबू्र 12:28) 

सााँचो मसीहीहरू संसारबाट अलग बााँगचरहेका छौं। हामी र गलत छ के को लागग संसारको मागथ 
परमेश्वरको स्तर स्वीकार। यो केवल यो उमेर मा परमेश्वरको बााँच्न ववश्वास लाग्छ रूपमा, ववश्वास (ठहबू्र 
10:38) द्वारा बााँगचरहेका छौं। मसीहीहरूले जीवन आफ्नो मोड नयााँ ननयममा "बाटो" को रूपमा उ्लेख 
गररएको गथयो, नतनीहरू बस्थे संसारबाट त फरक ववचार (पे्रररत 9: 2; 19: 9; 24: 14,22)। ववश्व "को कनयनले 
बाटो" (यहूदा 11) भननन्छ गररएको छ मा, सैतानको अन्तगनत selfishly बस्छ। 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको धालमनकता, आनन्द, र शास्न्त (रोमी 14:17) को एक सन्देश 
हो। भववष्यसूचक वचन राम्ररी बुझेका, सान्त्वना छ (cf. 1 कोररन्थी 14: 3; 1 गथस्सलोननकी 4:18), हामी 
संसारको हेनन ववशेर् गरी रूपमा (cf. लूका 21: 8-36)। जीवनको सााँचो मसीही तररका आध्यास्त्मक प्रशस्त र 
शारीररक आलशर् ् (: 29-30 मकून स 10) नतर जान्छ। यसले बस्ने ती दनुनया परमेश्वरको राज्य आवश्यक 
भनेर बुझ्न ककन भाग हो। मसीहीहरूले परमेश्वरको राज्य को राजदतूको छन।् 



हामीले भौनतक संसारमा (रोमी 8: 5-8) बस्ने यद्यवप, आध्यास्त्मक, छैन शारीररक हाम्रो आशा राखे। हामी 
"सुसमाचार को आशा" छ (कलस्सी 1:23)। यो प्रारस्म्भक मसीहीहरूले आज येशूले थुपै्र सााँच्चै बुझ्न छैन 
बुझे भन्ने कुरा छ। 

6 थिको-रोमन चचन मसकाउन राज्य मह्वपूणन छ, तर... 
। यो थिको-रोमन चचनहरूले परमेश्वरको राज्यको पक्षमा मसकाउन, तर समस्या सााँच्चै समझ के यो सााँच्चै 
छ उदाहरर्का लागग, क्याथोललक ववश्वकोश यो राज्यको बारेमा लसकाउाँछ छ भन्ने ववश्वास गछनन:् 

ख्रीष्टको ... उहााँको लशक्षा यो राज्यको आगमन, यसको ववलभन्न पक्षहरू, यसको सटीक अथन, यो 
हालसल गनन छ जसमा तररकामा हरेक चरर् मा, उहााँको को प्रनत गठन, उहााँको भार्र्ले 
"सुसमाचार भननन्छ कक धेरै त राज्यको परमेश्वरको राज्य... नतनीहरूले रूपमा चचन को बो्न थाले 
";  कल, म, 13; म गथस्स, द्ववतीय, 12। , म, 6, 9। 10, आठद ... यो चचन ईश्वरीय संस्थाका रूपमा ... 
अथन (परमेश्वरको पोप एच राज्य। क्याथोललक ववश्वकोश, मात्रा आठ। 1910)। 

हुनत मागथ "कलस्सी सङ्केत, म, 13; म गथस्स, द्ववतीय, 12। , म, 6, 9। v, 10, "तपाईं नतनीहरूलाई हेनन भने, 

तपाईंले ती पदहरू मध्ये एक चचन परमेश्वरको राज्य भइरहेका केही भन्न कक पाउनुहुनेछ।नतनीहरूले 
ववश्वासीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको भाग हुनेछ वा येशूको राज्य छ भनेर लसकाउाँछ। बाइबल धेरै 
सुसमाचार एक साचो एक (गलाती 1: 6-9) पररवतनन वा अको बारी भनेर, चेतावनी ठदन्छ। दुुःखको कुरा, 
ववलभन्न व्यस्क्तहरूलाई भनेर गरेका छन।् 

येशूले ", लसकाउनुभयो म बाटो, सत्य र जीवन म नै हुाँ। कुनै एक "मलाई माफन त बाहेक वपताको आउाँछ 
(यूहन्ना 14: 6)। पतु्रस, लसकाउनुभयो "न त त्यहााँ पुरुर् जो हामी सुरक्षक्षत हुनुपछन बीचमा ठदइएको स्वगनमा 
अन्तगनत कुनै अन्य नाम हो, कुनै पनन अन्य मा मुस्क्तको छ" (पे्रररत 4:12)। पतु्रस यहूदी बचत गनन 
(पे्रररत 2:38) सबै पश्चात्ताप र येशू स्वीकार गनन ववश्वास हुनुपछन भन्नुभयो। 

यस ववपरीत, पोप फ्रास्न्सस येशूले बबना, असल सुरक्षक्षत गनन सककन्छ भनी लसकाए छ! उहााँले पनन 
यहूदीहरूले येशूलाई स्वीकार बबना सुरक्षक्षत गनन सककन्छ भनेर लसकाउाँछ! यसबाहेक, उहााँले र केही गग्रको-
रोमी पनन 'मररयम' को एक गरै-बाइबलीय संस्करर् सुसमाचार एउटा कुञ्जी साथै दनुनयावी र एकतामा 
एक महत्वपूर्न छ कक ववचार जस्तो देखखन्छ। दुुःखको कुरा, नतनीहरूले र अरूलाई येशू र परमेश्वरको 
राज्यको सााँचो सुसमाचार महत्त्व बुझ्न छैन। धेरै झूटा उपदेश प्रचार छन।् 

धेरै दृस्ष्ट द्वारा ठहडं्न र संसारका ववश्वास गनन चाहनुहुन्छ। नयााँ ननयमको मसीहीहरूले मागथ हेनन हो 
भनेर लसकाउाँछ: 

2 पथृ्वीमा कुराहरूमा, मागथ कुराहरूमा आफ्नो मन सेट गनुनहोस।् (कलस्सी 3: 2) 

7 लागग हामी दृस्ष्ट ववश्वासले ठहडं्न। (2 कोररन्थी 5: 7) 

यद्यवप, पोप XI मूलतुः आफ्नो चचन को आफ्नो दृस्ष्ट द्वारा ठहडं्न लसकाउनुभयो: 



... क्याथोललक चचनका ... पथृ्वीमा ख्रीष्टको राज्य हो। (गरेको एस्ञ्च््च्लचल कुअस वप्रमस के्रमर पी 
शैतानको अस्न्तम लडाई मा उस््लखखत छ। राम्रो स्लाहको प्रकाशन, 2002, प।ृ 73)। 

यो छथोललस्च्भबले101 वेबसाइट दावी, "परमेश्वरको राज्य पथृ्वीमा पतु्रस ... क्याथोललक चचनका नेततृ्व 
उहााँको चचन को रूप, मा, 33 वर्न ई येशू ख्रीष्टले स्थावपत भएको गथयो।" तर परमेश्वरको सहस्र राज्य अझै 
छ यहााँ न त यो रोम को चचन छ, तर यो पथृ्वीमा हुनेछ। 

रोम को चचन यसलाई मूलतुः क्याथोललक चचनका आगधकाररक  ठदइएका मात्र "एठटक्राईष्ट को लसद्धान्त" छ 
कक एक चााँडै-आ पागथनव हजार परमेश्वरको राज्यको ववरुद्ध यनत कडा लसकाउाँछ: 

676 एठटक्राईष्ट गरेको छलछाम पठहले नै दावी इनतहास लभत्र महसुस गनन बनेको छ हरेक समय 
संसारमा आकार ललन था्छ मसीही आशा जो केवल न्याय माफन त इनतहास परे बुझे गनन 
सककन्छ। मण्डली राज्यको यो समेत पररमाजनन प्रकारका को नाम अन्तगनत आउन ... अस्वीकार 
गरेको छ (को क्याथोललक चचनका। आज्ञा + यूसुफ प्रधान, NY 1995, प।ृ 194) 

दुुःखको कुरा, त्यो सहमत गनेहरूलाई अन्त परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको को घोर्र्ा संग प्रमुख 
समस्या हुनेछ। केही यो घोर्र्ा गनेहरू ववरुद्ध भयानक कदम हुनेछ (दाननयल 7:25; 11: 30-36)। 

तर, तपाईं सबै गने येशूले प्रभुको रूपमा राज्यमा हुन, ववचार हुन सक्छ? होइन, नतनीहरूले हुने छैन। येशूले 
के भन्नुभयो, ध्यान ठदनुहोस:् 

21 "सबैले मलाई भन्नुहुन्छ गने, 'प्रभु, प्रभु,' स्वगनको राज्य, छ प्रववष्ट हुनेछ, तर उसले गछन जसले 
स्वगनमा मेरा वपताको इच्छा। 22 धेरै ठदन, 'प्रभु, प्रभु मलाई भन्न हुनेछ हामी, तपाईंको नाम मा 
भववष्यवार्ी छैन तपाईंको नाम मा पे्रतहरू फ्यााँककएको, र तपाईंको नाम मा धेरै चमत्कार 
गरेको '23 अनन त्यसपनछ म, नतनीहरूलाई घोर्र्ा हुनेछ' म कठह्यै थाह;?! मलाई देखख ववदा, तपाईं 
जो कुकमन ' (मत्ती 7: 21-23) 

पे्रररत पावलले "कुकमनलाई को रहस्य" उ्लेख "पठहले नै काम" गथयो (2 गथस्सलोननकी 2: 7) आफ्नो समय 
मा। यस अराजकता पनन बाइबल अन्त समयमा भननन्छ कक "रहस्य बेबबलोन महान"् (: 3-5 प्रकाश 17) 

मा यस्तो चेताउनी ठदन्छ भन्ने कुरा सम्बस्न्धत छ। 

यो "कुकमनलाई को रहस्य" नतनीहरूले परमेश्वरको दस आज्ञा व्यवस्था, आठद र / वा त्यहााँ त धेरै स्वीकायन 
अपवाद हुन्छन ्र / वा त्यहााँ तोड्न को स्वीकायन प्रकारका परमेश्वरको राख्न आवश्यक छैन भन्ने ववश्वास 
मसीहीहरूले सम्बस्न्धत छ व्यवस्था, नतनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था को एक रूप छ कक लाग्छ गदान, 
नतनीहरू येशू वा आफ्ना पे्रररतहरूलाई रूपमा वैध पठहचान भनेर ख्रीस्ष्टयन एक रूप राखन छैन त। 

यो गग्रको-रोमी गने परमेश्वरको आज्ञा उ्लङ्घन फररसीहरूले जस्तै हो, तर आफ्नो परम्परा गरे दावी यो 
स्वीकायन-येशू ननन्दा कक दृस्ष्टकोर् (मत्ती 15: 3-9)! यशैया पनन माननसहरूलाई उहााँको व्यवस्था ववरुद्ध 
परमेश्वरको ववद्रोही हुनेछ हुन दावी चेतावनी ठदनुभएको (यशैया 30: 9)। यो कानूनको पालन नगने ववद्रोह 
हामी, दुुःखको कुरा, यो ठदन यो हेनन कुरा हो। 



अको "रहस्य" रोम को चचन यसको दनुनयावी र शास्न्त र पथृ्वीमा परमेश्वरको राज्यको गैर-बाइबलीय 
संस्करर्मा नेततृ्व गनेछन ्भन्ने ववश्वास देखखन्छ कक जस्तो देखखन्छ।धमनशास्त्र, जो यो इच्छा लसकाउाँछ 
एक आउाँ दै दनुनयावी एकता ववरुद्ध चेतावनी ठदन्छ केही वर्नसम्म सफल हुन (ठटप्पर्ी: नयााँ यरूशलेम 
बाइबल, एक क्याथोललक-अनुमोठदत अनुवाद, देखाइएको छ): 

4 नतनीहरूले त्यो जनावरको आफ्नो अगधकार ठदइएको गथयो ककनभने िागन अगाडड आफूलाई; र 
नतनीहरू जनावरको अगाडड, भन्दै, 'जनावरको संग कसले तुलना गनन सक्छन?्जनावरको मुख 
यसको दावा र र चालीस दईु मठहना लागग सकक्रय हुन अनुमनत ठदइएको गथयो 5 कसले यो लडाइाँ 
गनन सक्नुहुन्छ '6 र यो आफ्नो नाम, उहााँको स्वगीय पाल ववरुद्ध, परमेश्वरको ववरुद्धमा यसको र 
सबै ती छन ्जो । त्यहााँ 7 यो सन्तहरू ववरुद्ध युद्ध गनन र नतनीहरूलाई स्जत्न गनन अनुमनत 
ठदइएको गथयो, र हरेक जानत भन्दा शस्क्त ठदइएको, मान्छे, भार्ा र राष्र; 8 र संसारका सबै मान्छे, 

छ, जसको नाम सबैलाई ललखखत गररएको छैन उपासना गनेछन ्जीवन बललदानको थुमा गरेको 
पुस्तकमा संसारको जग देखख तल 9 गरौं सुन्न सक्नुहुन्छ जो, सुन्न।: 10कैद गनन कैद लागग ती; तरवार 
द्वारा मतृ्यु तरवार द्वारा मतृ्यु लागग ती। यो सन्तहरू लगनशील भई लागगरहने र ववश्वास 
हुनुपछन ककन छ। (प्रकाश 13: 4-10, NJB) 

बाइबल अन्त समय बेबबलोन एकता यस्तो चेताउनी ठदन्छ: 

सात कटोरे गथयो कक सात स्वगनदतूहरूको 1 एक मलाई कुरा गनन आए, र भने, 'यहााँ आऊ र म 
तपाईंलाई छेउमा प्रशस्त पानी, कोसाँग 2 सबै पथृ्वीका राजाहरू छ जो ठूलो वेश्या सजाय देखाउने 
आफूलाई छन,् र जसले सबै संसारको वपएको उनको व्यलभचार को रक्सी संग जनसंख्या बनाएको 
छ। '3 उहााँले मरुभूलम गनन आत्माले मलाई लगे, र त्यहााँ म जो सात टाउको र दस सीङ गथयो एक 
लाल रंग जनावरको चढेर एक मठहला देखे र 4 मठहला बैजनी र लाल रंग मा तैयार गथयो यो सबै 
भन्दा ललखखत शीर्नक गथयो र सुन र र मोती संग, र त्यो उनको वेश्याववृत्त को घखृर्त फोहर 
भररएको सुन पकड गथयो;। ननधारमा 5 एक लेखखएको थियो नाम, एक अप्रकट नाम: '। महान ्
बेबबलोनलाई, सबै वेश्यांए र पथृ्वीको सबै ममलन अभ्यासहरू आमा' 6 म त्यो वपएको को सन्तहरू 
को रगतले, वपएको गथयो देखे, र को शहीदको रगतले येशूले; र जब म उनको देखे, म पूर्न 
गथयो। (प्रकाश 17: 1-6, NJB) 
9 'यो समझदारी लागग भननएको छ। सात टाउको स्त्रीको बलसरहेका छ, जो मा सात पहाडी, छन।् । । 
तपाईं देखे 18 स्त्रीले पथृ्वीका सबै शासकहरू अगधकार छ जो ठूलो शहर हो। ' (प्रकाश 17: 9, 18, NJB) 
1 यस पनछ मैले अको स्वगनदतू नतनलाई ठदइएको ठूलो अस्ख्तयार संग, स्वगनबाट ओलेर देखे; पथृ्वी 
उहााँले यसो आफ्नो आवाज मागथ आफ्नो मठहमा संग 2, 'बाबेलको बेबबलोन महान ्खसेको छ, पनतत 
छ र धर को र हरेक आत्मा र फोहोर, घीनलाग्दो बडन लागग एक आवासगहृ भएको छ। 3 सबै 
राष्रहरूले उनको वेश्याववृत्त को रक्सी को गठहरो मादक पदाथन सेवन गरेका; अको आवाज स्वगनबाट 
बो्नुभयो 4 पथृ्वीमा हरेक राजा उनीलसत आफूलाई छ, र हरेक व्यापारी उनको माफन त धनी उत्पादन 
'। म यो तपाईं उनको अपराध भाग भनेर छैन र सहन नै ववपविहरूका छ, उनको मेरो मान्छे 



आउनुहोस ् बाहहर, दरू ', भन्न सुने। 5 उनको पाप आकाश सम्म पुगेको छ, र परमेश्वरको मनमा 
उनको अपराध छ : त्यो अरु व्यवहार गरेको छ रूपमा उनको व्यवहार 6 उनी डबल रालश भुक्तानी 
हुनुपछन।। त्यो उनको आफ्नै लमश्रर् को एक गुर्ा बललयो कप छ। 7 उनको र Orgies को हरेक एक 
एक यातना वा पीडा द्वारा लमलान छ। म रानी रूपमा, त्यो सोच्छ enthroned छु; म कुनै ववधवा हुाँ 
र कठह्यै, शोक 8 कक लागग थाहा हुनेछ एक ठदन मा, ववपवत्तहरूका उनको मा पतन हुनेछ:। रोग र 
शोक र अननकाल। त्यो जमीन जलेको गररनेछ। उनको ननन्दा गरेको छ जो परमेश्वरले दुुःखमा 
त्यहााँ हुनेछ र आफूलाई उनको साथ र उनीलसत आयोस्जत छन ्जसले पथृ्वीका राजाहरूले द्वारा 
उनको लागग रोइरहेका '9' शस्क्तशाली छ।। नतनीहरूले त्यो ब्छ रूपमा धुवााँ, (: 1-9, NJB प्रकाश 18) 

हेनन 

जकररया मा, बाइबल एक आउाँ दै बेबबलोन ववरुद्ध चेतावनी ठदन्छ र उगचत एकता येशूले कफतान गरेपनछ के 
छैन भन्ने देखाउाँछ: 

10 बाठहर हेर! बाठहर हेर! उत्तरका देशमा भाग्न - परमप्रभुले म स्वगनमा चार बतास तपाईं छररएका 
छन ् लागग - - परमप्रभुले घोर्र्ा 11 बाठहर हेर।! तपाईँको भाग्ने, मसयोन, अब बाबेलका छोरी संग 
जीववत बनाउन! 
12 परमप्रभुले लागग म नतनीहरूलाई भन्दा मेरो हात लहर हुनेछ र नतनीहरूले ती जसलाई लुटेका 
हुनेछ, गौरव मलाई कसले जसले तपाईंलाई छुन्छ मेरो आाँखा को स्याउ छुन्छ ', तपाईं लुटेका 
राष्रहरूले बारेमा कमीशन देखख, यो भन्छन।् 13 अब हेर नतनीहरूले दासत्वमा छन।् ' त्यसपनछ तपाईं 
अब म बीच बााँच्न - घोर्र्ा! 15 त्यस ठदन धेरै जानतका परमप्रभुले रूपान्तररत हुनेछ आउाँ दैछु लागग, 

परमप्रभुले मलाई पठाउनुभएको छ भनेर थाहा! 14 गाओ, आनस्न्दत लसयोनकी छोरी हुनेछ। हो, 
नतनीहरू आफ्नो प्रजा हुनेछन,् र नतनीहरूले तपाईंलाई बीचमा बस्नेछन।् त्यसपनछ तपाईं परमप्रभुले 
मलाई तपाईंले पठाउनुभएको छ भनेर थाहा हुनेछ! 16 परमप्रभुले यहूदा, पववत्र भूलम आफ्नो भाग को 
सम्पवत्त ललनुहोस,् र फेरर हुनेछ यरूशलेममा आफ्ना छनौट। (जकररया 2: 10-16, NJB; को पद 
जकररया 2 रूपमा सूचीबद्ध हुन्छन ्KJV / रूपान्तररत संस्करर् मा ध्यान ठदनुहोस:् 6-12) 

संयुक्त राष्र, भेठटकन, धेरै प्रोटेस्टेंट, र पूवी अथोडक्स नेताहरूले प्रचार छन ्भनेर दनुनयावी र आन्दोलनहरु 
स्पष्ट बाइबलमा ननन्दा गदै र प्रोत्साहन गनुनपछन। येशूले "धेरै धोका" गने (: 4-5 मत्ती 24) उहााँलाई 
पछ्याउन दाबी व्यस्क्तहरूलाई चेतावनी ठदए। 1-2 (छैन येशूको) र प्रकाश 17 को वेश्याले: धेरै एकतावाद 
प्रकाश 6 को "सेतो" सम्बस्न्धत छ। 

जकररया जस्तै, पे्रररत पावलले पनन ववश्वास सााँचो एकता येशूले कफतान नभएसम्म हुाँदैन भनेर लसकाउनुभयो: 

13 जब सम्म हामी सबै परमेश्वरको पुत्रको ववश्वास र ज्ञान एकता पुग्न र लसद्ध माननसको 
पूर्नतया ख्रीष्ट आफैले पूर्नतामा संग पररपक्व गठन। (एकफसी 4:13, NJB) 

जो पूवन येशूको कफती यो एकता आउाँछ ववश्वास ती तु्रठट छन।् वास्तवमा, येशूको लाभ, उहााँलाई ववरुद्ध 
यानली हुनेछ राष्रका एकता नष्ट हुनेछ: 



11:15 त्यसपनछ सातौं स्वगनदतूले, कल, आफ्नो तुरही उडायो, र आवाज स्वगनमा कराउन सुने गनन 
सककएन 'संसारको राज्य हाम्रा प्रभु र आफ्नो ख्रीष्टको राज्य भएको छ, र उहााँले कठह्यै र 
कठह्यै लागग शासन गनेछ।' 16 बीस-चार प्राचीन, परमेश्वरको उपस्स्थनतमा, आफूलाई र, यी शबदहरू 
परमेश्वरको 17 उपासना आफ्नो ननधारमा संग भूलम छोयो 'हामी तपाईंलाई धन्यवाद ठदन्छु 
सवनशस्क्तमान प्रभु परमेश्वर, जसले उहााँ मानेर लागग, जो गथयो छ, आफ्नो शस्क्त र आफ्नो 
शासनकालको सुरु गदै हुनुहुन्छ। 18 राष्रका गथए र अब समय आफ्नो प्रनतकार लागग आएको छ, र 
मरेका न्याय गनन को लागग, र अगमवक्ताहरू तपाईंका सेवकहरू लागग, सन्तहरू र आफ्नो नाम डर 
गनेहरूका लागग, सानो र ठूलो समान, इनाम गनन। समय पथृ्वी नष्ट भएकाहरूलाई नष्ट गनन 
आएको छ। ' (प्रकाश 11: 15-18, NJB) 
19: 6 अनन म, जवाफ 'आ्लेलुइअ, सागर को ध्वनन वा गजनन को ठूलो गजनन जस्तै एक ववशाल 
भीड को आवाज, देखखन्थे के सुने! हाम्रो प्रभु परमेश्वर सवनशस्क्तमान शासन था्नुभएको 
छ; । । । 19 त्यसपनछ म, जनावरको, पथृ्वीको सबै राजा र नतनका सेनाहरूले देखे पनन सवार र 
आफ्नो सेना। 20 लड्न भेला तर जनावरको जनावरको गरेको तफन बाट चमत्कार काम गरेको गथयो 
जसले झूटा अगमवक्ता साथ ललएको गथयो कैदी, र नतनीहरूलाई द्वारा जनावरको गचन्ह र आफ्नो 
मुनतन पूजा गनेहरूको साथ ब्रास्न्डङ स्वीकार गनेहरूको धोका गथयो। यी दईु स्फर जल को 
आगोको कुण्डमा जीववत फाललयो गथए। 21 सबै बााँकी आफ्नो मुखबाट बाठहर आए जो सवार, को 
तरवार द्वारा माररए, र सबै चरा शरीरमा संग आफूलाई । 20: 4 त्यसपनछ म आफ्नो लसट ललए, र 
नतनीहरूलाई न्याय ठदन शस्क्त गथयो जहााँ, देखे। म येशू र परमेश्वरको वचन प्रचार भएको लागग 
साक्षी भएको लागग गररएको गथयो जो सबै को प्रार् देखे, र जनावरको वा आफ्नो मुनतन उपासना 
गनन इन्कार गरे र आफ्नो ननधारमा वा हात मा स्वीकार गनेहरूलाई; नतनीहरूले जीवन आए, र एक 
हजार वर्नसम्म ख्रीष्टलसत शासन गरे। (प्रकाश 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

येशूले उहााँको ववरुद्धमा एकीकृत संसारको सेनाले नष्ट हुनेछ याद। त्यसपनछ उहााँले र सन्तहरू शासन 
गनेछ। त्यहााँ ववश्वासको उगचत एकता हुनेछ जब कक छ। 

दुुःखको कुरा, धेरै पे्रररत पावलले यस्तो चेतावनी ठदए रूपमा (: 14-15 2 कोररन्थी 11), राम्रो देखखने, तर छैन 
भनेर झूटो सेवक सुन्न हुनेछ। 

थप सााँच्चै बाइबल र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार बुझ्न भने येशूले लडाइाँ कम हुनेछ। 

7 ककन परमेश्वरको राज्य? 
माननसहरूलाई हामी त स्माटन छन ् सोच्न मन भए तापनन, त्यहााँ हाम्रो समझ गनन सीमा छन,् अझै 
परमेश्वरको "समझ असीलमत छ" (भजन 147: 5)। 

त्यो यो ग्रह समाधान गनन परमेश्वरको हस्तके्षप हुनेछ ककन छ। 

धेरै परमेश्वरको ववश्वास गदान माननसहरूले को ववशाल बहुमत उहााँले सााँच्चै ननदेशन जीवन बबताउन 
अननच्छुक छन।् ननम्न ध्यान ठदनुहोस:् 



8 उहााँले हे माननस, के राम्रो छ, तपाईं देखाइएको छ; र प्रभु तपाईं को के चाहनुहुन्छ तर कृपा पे्रम 
गनन, र आफ्नो परमेश्वरको साथ नम्र भई ठहडं्न, justly गनन? (मीका 6: 8) 

परमेश्वरको साथ नम्र भई ठहडं्न छैन केठह माननसको सााँच्चै के गनन तयार भएको छ। आदम र हव्वाले 
(उत्पवत्त 3: 1-6) को समय देखख माननसहरूले उहााँको आज्ञा (प्रस्थान 20: 3-17) बावजुद, आफू र आफ्नो 
प्राथलमकता, परमेश्वरको मागथ ननभनर छान्नुभएको छ। 

ठहतोपदेश पुस्तकका लसकाउाँछ: 
5 आफ्नो सम्पूर्न दयदयले परमप्रभुमा भरोसा र तेरो आफ्नै समझ मा छैन दबुला;। 6 आफ्नो सबै 
मागनमा उहााँलाई स्वीकार, अनन उहााँले आफ्नो बाटो ननदेलशत हुनेछ 7 आफ्नो आफ्नै नजरमा 
बुद्गधमान ्नगनुनहोस;्प्रभु भय र दषु्ट देखख ववदा। (ठहतोपदेश 3: 5-7) 

यद्यवप, अगधकांश माननसहरू छैन सााँच्चै परमेश्वरको आफ्नो सबै दयदयले भरोसा वा आफ्नो कदम ननदेशन 
उहााँलाई लागग प्रतीक्षा हुनेछ। धेरै नतनीहरूले परमेश्वरको चाहन्छ के हुनेछ भन्छन,् तर यो के 
छैन। मानवता द्वारा शैतानले धोका गररएको छ (प्रकाश 12: 9) र संसारको लालसा र 'जीवनको गवन' (1 

यूहन्ना 2:16) को लागग खसेको छ। 

तसथन, धेरै मागथ आफ्नै धालमनक परम्परा र सांसाररक सरकारको संग, नतनीहरूले राम्रो थाहा लाग्छ ककनभने 
आएका छन।् तर, नतनीहरूले (cf. यलमनया 10:23) के न भन्दा सााँच्चै पश्चात्ताप हुनेछ। 

मानवता ककन परमेश्वरको राज्य (मत्ती 24: 21-22 cf.) आवश्यक छ। 

परमेश्वरको तररकाहरू छन ्दायााँ 
र परमेश्वरको स्वाथी छैन: सत्य परमेश्वर पे्रम (8,16 1 यूहन्ना 4) छ भन्ने छ। (:; याकूब 2 29-31: 8-11 

मकून स 12) परमेश्वरको व्यवस्था परमेश्वर र हाम्रो नछमेकी नतर पे्रम देखाउाँछौं। संसारको तररका स्वाथी र 
मतृ्युको अन्त हो (रोमी 8: 6)। 

बाइबल वास्तववक मसीहीहरूले आज्ञाहरू पालन देखाउाँछ याद: 
1 जसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको जस्न्मएको छ भनेर ववश्वास गछन, र पनन begot गने उहााँलाई पे्रम 
गने सबैलाई हामी परमेश्वरको पे्रम र उहााँको आज्ञा पालन गदान, उहााँलाई प्यारो छ जो। हामी 
परमेश्वरको सन्तानको माया भनेर थाह यस द्वारा 2 उहााँलाई पे्रम । 3 यो लागग हामी उहााँको आज्ञा 
पालन गने, परमेश्वरको पे्रम छ। र उहााँका आज्ञाहरू कडा छैनन।् (1 यूहन्ना 5: 1-3) 

परमेश्वरको सबै (भजन 119: 172) "आज्ञा धालमनकता हुन"्। आफ्नो मागन शुद्ध (1 नतमोथी 1:15) 

हो। दुुःखको कुरा, थुपै्रले आफ्नो वास्तववक अथन व्याख्या र के धेरै परे नतनीहरूलाई ववस्तार गरेर 
"कुकमनलाई" को ववलभन्न प्रकारका स्वीकारेका छन ्र येशू व्यवस्था वा अगमवक्ताहरू नष्ट गनन आउनु, तर 
नतनीहरूलाई (मत्ती 5:17) पूरा गनन महसुस छैन, लाग्यो (जस्तै मत्ती 5: 21-27)। "जसले गछन र नतनीहरूलाई 
लसकाउाँछ, त्यो स्वगनको राज्यमा ठूलो भननन्छ हुनेछ हुन" भनेर (मत्ती 5:19) येशूले लसकाउनुभयो (सतनहरू 
'परमेश्वरको राज्यको' र 'स्वगनबाट राज्य' परस्पर छन)्। 



बाइबल काम बबना ववश्वास मररसकेको छ (याकूब 2:17) भनेर लसकाउाँछ। येशूको पनछ धेरै दावी गनन, तर 
उहााँको लशक्षा (मत्ती 7: 21-23) सााँच्चै ववश्वास छैन र उहााँलाई अनुकरर् रूपमा उनीहरू (cf. 1 कोररन्थी 11: 

1)।"पाप व्यवस्था को अपराधको छ" (1 यूहन्ना 3: 4, KJV) र सबै पाप गरेका छन ्(रोमी 3:23)। तथावप, 

बाइबल परमेश्वरको सााँच्चै सबै को लागग एक योजना छ रूपमा कृपा न्याय भन्दा ववजय हुनेछ (याकूब 
2:13) देखाउाँछ (cf. लूका 3: 6)। 

मानव समाधान, परमेश्वरको तररकामा अलग्ग,ै काम गने छैन। सहस्र राज्य मा यस संसारको समाजमा 
परमेश्वर र उहााँको व्यवस्िा पालन गनन अस्वीकार ककनभने येशूले "फलाम को एक छडी" (प्रकाश 19:15) 

शासन, र माननसहरूले परमेश्वरको बाटो बस्नेछन ् रूपमा राम्रो ववजयी हुनेछ। संसारको सबै समस्या 
अवक्स्ित । इनतहास शो मानवता समाज को समस्या समाधान गनन सक्षम छैन: 

यो शारीररक मन परमेश्वरको ववरुद्धमा दशु्मनी छ ककनभने 6  ठदमाग हुन मतृ्यु हो, तर 
आध्यास्त्मक झुकाउ हुन लागग जीवन र शास्न्त हो 7। लागग यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा 
त्यसैले त, शरीरका परमेश्वरलाई खुसी तु्याउन सक्दैन भएका ती छ, न त सााँच्चै हुन 
सक्छ। 8। (रोमी 8: 6-8) 

मसीहीहरूले आध्यास्त्मक ध्यान केस्न्द्रत गनन हो, र यो उमेर (रोमी 8: 9) मा त्यसो गनन परमेश्वरको आत्मा 
प्रदान गदै हाम्रो व्यस्क्तगत कमजोरी भए तापनन,: 

26 तपाईं धेरै छैन बुद्गधमानी शरीरका अनुसार, धेरै शस्क्तशाली, छैन धेरै महान, भननन्छ कक, आफ्नो 
कल, भाइहरू हेनुनहोस।् 27 तर परमेश्वरले लाज बुद्गधमानको गनन राख्न संसारको मूखन कुराहरू 
चाहनुभएको छ, र परमेश्वरको छ केही गने हो कक कुराहरू ्याउन, 28 र संसारको आधार कुराहरू र 
अवहेलना परमेश्वरको चुननएको छ जो कुराहरू, र नभएका जो कुराहरू; संसारको कमजोर कुराहरू 
लाज गनन शस्क्तशाली छन ्जो कुराहरू राख्न छान्नुभएको , 29 कुनै शरीर गनुनपछन उहााँको उपस्स्थनत 
मठहमा। 30 तर उहााँलाई तपाईं परमेश्वरको-र धालमनकता र पववत्रीकरर् देखख बुद्गध हाम्रो लागग भए 
र 31 कक, यो लेखखएको छ रूपमा, "जसले, गरौं जो ख्रीष्ट येशूको छन ् उहााँलाई प्रभु मठहमा। " (1 

कोररन्थी 1: 26-31) 

मसीहीहरूले परमेश्वरको योजना मठहमा हो! हामी अब ववश्वास द्वारा ठहडं्न (2 कोररन्थी 5: 7), मागथ देख 
(कलस्सी 3: 2) ववश्वासमा (ठहबू्र 11: 6)। हामी परमेश्वरको आज्ञा (प्रकाश 22:14) राख्नको लागग अनमोल 
हुनेछ। 

बाइबलले मसीहीहरूलाई येशूले शासन गनेछन ्भनेर, तर तपाईं त्यो वास्तववक मसीहीहरूले वास्तवमा शहर 
शासन गनेछ भन्ने हो महसुस गछनन ्भन्छन?् येशूले लसकाउनुभयो: 

12 "एकजना आफूलाई लागग एक राज्य प्राप्त गनन र कफतान गनन एक दरू देश मा गए। 13 त्यसैले 
उहााँले आफ्ना सेवकहरूलाई, नतनीहरूलाई सुस्म्पएको दस दस भननन्छ, र नतनीहरूलाई भन्नुभयो 
'सम्म म आउन व्यापार गर।' 14 तर आफ्नो नागररक उहााँलाई घरृ्ा र, यसो भन्दै उहााँलाई पनछ 
डेललगेसन पठाइएको 'हामी हामीलाई शासन गनन यो माननस हुने छैन।' 



उहााँले फकेपनछ राज्यको पाएको 15 "अनन त यो गथयो होने, त्यो त उहााँले उसलाई गनन, पैसा 
ठदनुभएको गथयो जसलाई यी सेवकहरू, उहााँले थाहा हुन सक्छ आज्ञा कसरी 

धेरै हरेक माननस व्यापार द्वारा प्राप्त गथयो 16 त्यसपनछ, पठहलो आए, यसो भन्दै 17 अनन उहााँले 
भन्नुभयो, 'राम्रो काम, राम्रो सेवक।' मास्टर, आफ्नो मीना दस स्जतेको छ। 'तपाईं एक धेरै सानो 
वफादार गथए ककनभने, दस शहर अगधकार छ। मास्टर, आफ्नो मीना पााँच स्जतेको छ '18 अनन दोस्रो, 
भन्दै आए'। तपाईं पनन पााँच शहर भन्दा हुन '19 त्यसै गरी उहााँले नतनलाई भन्नुभयो,'। ' (लूका 19: 

12-19) 
तपाईं अब छ सानो भन्दा वफादार हुन। मसीहीहरूले वास्तववक राज्यमा वास्तववक शहर शासन गनन 
अवसर पाउनेछन।् येशूले "मेरो इनाम मसाँग, आफ्नो काम अनुसार हरेक एक ठदन छ" (प्रकाश 22:12), पनन 
बताए।(प्रकाश 17:14 यूहन्ना 6:44) उहााँलाई सााँच्चै प्रनतकक्रया हुनेछ गनेहरूका लागग: परमेश्वरको एउटा 
योजना (अ्यूब 14:15) र ठाउाँ  (2 यूहन्ना 14) छ। परमेश्वरको राज्य वास्तववक लागग छ र तपाईं यसलाई 
को एक भाग हुन सक्छ! 

2016 को सुरु मा, पबत्रका ववज्ञान शीर्नक कृबत्रम बुद्गध र क्राउडसोलसनङ को "दषु्ट समस्या 'सामना मानवता 
समाधान सक्ने संकेत गदनछ कक" भीडलाई शस्क्त "एउटा लेख गथयो। यद्यवप, लेख के दषु्ट, यो कसरी 
समाधान गनन एक्लै गरौं गथयो बुझ्न असफल भयो। 

सहयोग, परमेश्वरको सााँचो तररका ननम्न अलग्ग,ै को 21 औँ शताबदीमा असफल गनन बबानद रूपमा मानवता 
बाबेल को असफल टावर (: 1-9 उत्पवत्त 11) ननमानर् गनन सहयोग गदान यो महान ्बाढी पनछ कफतान भएको 
गथयो रूपमा छ। 

, मध्य पूवन जस्तै ठाउाँमा संसारमा समस्या (अपेक्षा अस्थायी लाभ बावजुद, जस्तै दाननयल 9: 27a; 1 

गथस्सलोननकी 5: 3), द्वारा हल हुनेछैन माननसहरूलाई-हामी परमेश्वरको राज्य (रोमी 14 को शास्न्त 
आवश्यक: 17) । 

अन्तरानस्ष्रय आतंकवाद समस्या, अपेक्षक्षत लाभ बावजुद, हल हुनेछैन (cf. इजककएल 21:12) संयुक्त राष्र मा 
बहकाएको द्वारा (cf. प्रकाश 12: 9) - परमेश्वरको राज्यको आनन्द र सान्त्वना चाठहन्छ। 

वातावरर् समस्या नहीं संसारको राष्रका पथृ्वी नष्ट गनन मद्दत गनेछ रूपमा, अन्तरानस्ष्रय सहयोग द्वारा 
हल गररनेछ (प्रकाश 11:18), तर नतनीहरूले परमेश्वरको राज्य द्वारा हल गररनेछ। 

यौन अमरता, गभनपतन, र मानव शरीर बबक्री समस्या 

भागहरु संयुक्त राज्य अमेररका द्वारा हल हुनेछ, तर परमेश्वरको राज्य द्वारा। 

संयुक्त राज्य अमेररका, बेलायत, र अन्य धेरै जानतहरूलाई छ कक ववशाल ऋर् अन्तरानस्ष्रय बबचौललया 
माफन त हल गररने छैन, तर अन्ततुः (प्रनत हबकूक 2 ववनाश पनछ: 6-8) परमेश्वरको राज्य द्वारा। 

अज्ञानता र एमआईएस-लशक्षा संयुक्त द्वारा हल हुनेछैन राष्र-हामी परमेश्वरको राज्य आवश्यक 
छ। धालमनक कलह छैन सााँच्चै कुनै पनन दनुनयावी- आन्दोलन बाइबल सााँचो येशूले अलग्गै मुस्क्तको सहमत 



समाधान गनेछ। पाप संसारमा समस्या छ र यसको लागग हामी येशूको बललदान र परमेश्वरको राज्यमा 
उहााँको कफती आवश्यक छ। 

भोक मुद्दाहरू कारर् सम्भाववत बाली गनन आनुवंलशक-पररमाजनन जीव अननकालको जोखखममा संसारको 
भागहरु लागगरहेका छन ्जो हल हुनेछैन असफलता-हामी परमेश्वरको राज्य आवश्यक छ। 

आधुननक गचककत्सा ववज्ञान मानव लागग स्वास्थ्य-हामी परमेश्वरको राज्य आवश्यक सबै जवाफ छैन। 

अन्त समय 'बाबेलको' (cf. प्रकाश 18: 1-19) देखख एक समय को लागग लाभ उठाइरहनुभएको गदान अकफ्रका, 
एलशया, र अन्यत्र को भागहरु मा ववशाल गररबी, को समस्या समाधान गदैन गररबी-हामी परमेश्वरको 
राज्य आवश्यक छ। 

परमेश्वरको राज्यको सहस्र चरर् पथृ्वीमा स्थापना गररनेछ भनेर एक शास्बदक राज्य छ। यो परमेश्वरको 
मायालु व्यवस्था र नेता रूपमा मायालु परमेश्वर आधाररत हुनेछ। यो सन्तहरू एक हजार वर्नसम्म 
ख्रीष्टको शासन गनेछ (प्रकाश 5:10; 20: 4-6)। यो राज्य सााँच्चै परमेश्वरको चचन मा ती समावेश गररनेछ, 

तर कुनै पद परमेश्वरको राज्य वास्तवमा छ भन्ने चचन (क्याथोललक वा अन्यथा) यसो भन्छ। रोम को 
चचन सहस्र लशक्षा ववरोध गरेको छ, र पनछ हामी अन्त नस्जक प्राप्त यो थप शस्क्तशाली बाइबल सुसमाचार 
सन्देश ववरोध हुनेछ। यो संभावना पूरा मत्ती 24:14 मदत गनन सक्छ, जो महत्वपूर्न लमडडया कभरेज प्राप्त 
हुनेछ। 

यसको अस्न्तम चरर् मा, परमेश्वरको राज्य "परमेश्वरको देखख स्वगनबाट आउाँ दै नयााँ यरूशलेम," यो 
समावेश गररनेछ (प्रकाश 21: 2) र यसको वदृ्गध को अन्त हुनेछ। त्यहााँ कुनै अधमन हुनेछ, कुनै 

कष्ट र कुनै थप मतृ्यु। 

प्रचार र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार समझ बाइबल एउटा महत्त्वपूर्न ववर्य हो। पुरानो ननयमका 
लेखकहरूले यसबारे लसकाउनुभयो। येशू, पावल र यूहन्ना यसको बारेमा लसकाउनुभयो। 

नयााँ ननयममा यो बारेमा लसकाउनुभयो बाठहर बच्न सबैभन्दा पुरानो 'मसीही' प्रवचन। प्रारस्म्भक दोस्रो 
शताबदीमा मसीही नेताहरूले, र जस्तै, यो बारेमा लसकाउनुभयो। यो हामी सतत चचन आज यो लसकाउाँछ। 

परमेश्वरको राज्य बाइबल देखाउाँछ कक येशूको बारेमा प्रचार पठहलो ववर्य हो कक सम्झनुहोस।् यो उहााँले 
पनछ बारेमा प्रचार के पनन गथयो पुनरुत्थानको-र यसले मसीहीहरूको पठहलो खोज्नुपछन कुरा हो। 

सुसमाचार मात्र होइन येशूको जीवन र मतृ्युको बारेमा छ। येशू र उहााँका अनुयायीहरूले लसकाउनुभयो कक 
सुसमाचार को जोड परमेश्वरको आउाँ दै राज्य गथयो। राज्यको सुसमाचार ख्रीष्टको उद्धारको सामेल छ, तर 
पनन मानव सरकारको अन्त लसकाउनु समावेश (प्रकाश 11: 5)। 

कक अन्त राज्यको सुसमाचार सबै जानतका (मत्ती 24:14) साक्षीको रूपमा संसारमा प्रचार गररयो पनछ 
नगरेसम्म आउनेछ येशूले लसकाउनुभयो सम्झना। र प्रचार अब भइरहेको छ। 



सुसमाचार छ परमेश्वरको राज्य मानवता सामना समस्याहरू हल छ । यद्यवप, सबै भन्दा यसलाई समथनन 
गनन, न त सुन्न, न त यो सत्य ववश्वास गनन चाहाँदैनन ् चाहनुहुन्छ। "यो संसार बबनतजान्छ" गदान 
परमेश्वरको राज्य, अनन्त (मत्ती 6:13) हो (1 कोररन्थी 7:31)। 

परमेश्वरको राज्यको सााँचो सुसमाचार घोर्र्ा गने हामी कुरा छ सतत चचन गम्भीर छौं। , परमेश्वरको राज्य 
(मत्ती 24:14) सठहत: हामी सबै कुरामा बाइबल लसकाउने (19-20 मत्ती 28) लसकाउन प्रयास गछनन।् हामी 
राज्य पखदैं गदान, हामी लसक्न र परमेश्वरको तररका र सान्त्वना अरूलाई सत्य ववश्वास गनन चाहने पालना 
गनन आवश्यक छ। 

तपाईं परमेश्वरको आउाँ दै राज्यको सुसमाचार को घोर्र्ा समथनन गनुनपछन? तपाईं परमेश्वरको राज्यको 
सुसमाचार ववश्वास हुनेछ? 

 

 

चचन जारी 
 

परमेश्वरको सतत चचनको संयुक्त राज्य अमेररका कायानलय मा स्स्थत छ: 1036 

डब्यू महान ्एवेन्यू, ग्रोवर बीच, क्याललफोनननया, 93433 संयुक्त राज्य अमेररका। 
 

परमेश्वरको (CCOG) वेबसाइट को सतत चचन 
 

CCOG.ASIA यो साइट एमशया मा ध्यान छ र धेरै एमशयाली भाषामा ववमभन्न लेख, 

सािै अंिेजी केही वस्तुहरू छ। 

CCOG.IN यो भारतीय सम्पदाको ती लक्षक्षत वेबसाइटमा छ। यो अंिेजी भाषा र 
ववमभन्न भारतीय भाषामा सामािी छ। 

CCOG.EU यो युरोप नतर लक्षक्षत वेबसाइटमा छ। यो धेरै युरोपेली भाषामा सामािी 
छ। 

CCOG.NZ यो एक बिहटश- पषृ्ट्ठभूमम संग न्यूजील्याण्ड र अरूलाई लक्षक्षत वेबसाइटमा 
छ। 

CCOG.ORG यो परमेश्वरको सतत चचनको मुख्य वेबसाइट छ। यो सबै महादेशमा मा 
मान्छे गदनछ। यो लेख, मलकं, र मभडडयो समावेश गदनछ। 

CCOGCANADA.CA यो तयानाडा मा ती लक्षक्षत वेबसाइटमा छ। 



CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. यो परमेश्वरको सतत चचन लागग 
स्पेननश भार्ा वेबसाइट छ। 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. यो परमेश्वरको सतत चचनका कफललवपन्समा 
वेबसाइट छ। यो अंगे्रजी र तगलोग जानकारी छ। 
 

समाचार र इनतहास वेबसाइट 
 

COGWRITER.COM यो वेबसाइट एक प्रमुख घोर्र्ा उपकरर् हो र समाचार, लशक्षा, 
ऐनतहालसक लेख, लभडडयो, र भववष्यसूचक अद्यावगधक छ। 

CHURCHHISTORYBOOK.COM यो लेख र चचन इनतहास मा जानकारी वेबसाइट 
सम्झना गनन सस्जलो छ। 

BIBLENEWSPROPHECY.NET यो अनलाइन रेडडयो वेबसाइट समाचार र बाइबलीय 
ववर्य कवर जो छ। 
 

उपदेश र सेमोनेते्तस लागग य़ोउटुबे लभडडयो च्यानलहरू 
 

BibleNewsProphecy च्यानल। CCOG सेमोनेते्त लभडडयो। 

CCOGAfrica च्यानल। अकफ्रकी भार्ामा CCOG सन्देशहरू। 

CDLIDDSermones च्यानल। स्पेननस भार्ामा CCOG सन्देशहरू। 

ContinuingCOG च्यानल। CCOG लभडडयो प्रवचन।  

 
 
 

केठह बााँकी इाँटा केही तल फोटो देखाउाँछ (प्लस केही पनछ थवपयो) कठहलेकाहीं रूपमा गचननने 
यरूशलेममा एक भवन को, तर यरूशलेमको पस्श्चमी ठहल मा परमेश्वरको चचन (हाल माउण्ट 
लसयोन भननन्छ) राम्रो वर्नन: 
 



 
 
यो गरेको शायद पुराना वास्तववक मसीही मण्डली भवन को साइट ववश्वास छ। येशकूो 
'परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार' प्रचार गररएको भनेर एक भवन। यो परमेश्वरको राज्यको 
सुसमाचारको लसकाउनुभयो कक यरूशलेममा एक भवन गथयो। 
 
 
यस कारण हामी पनन, बबना परमेश्वरलाई धन्यवाद ककनभने ... तपाईं, भाइहरू, 

यहूहदयाको मा ख्रीष्ट्ट येशूको छन ्जो परमेश्वरको चचन अनुयायी भए। 
(1 थिस्सलोननकी 2: 13-14) 
 
को सन्तहरू सबै बुझाइएको लाथग एक पटक जो ववश्वास लाथग हृदयदेखख  

(यहूदा 3) 
 
उहााँ (येशू), नतनीहरूलाई भन्नुभयो, "म अन्य शहर परमेश्वरको राज्यको प्रचार गनुनपछन  
सािै, यस उद्देश्यका लाथग म पठाइएको छ ककनभने। "(लूका 4:43) 
 
तर परमेश्वरको राज्यको खोजी, र यी सब ैिोक [ग] नतमीहरूलाई िवपनेछन ्गररनेछ। यो 
तपाईं राज्य हदन आफ्नो वपताको राम्रो खुशी छ लाथग, डर छैन, सानो बगाल। (लूका 12: 
31-32) 
 
र राज्यको यो सुसमाचार साक्षीको रूपमा सब ैससंारमा प्रचार गररनेछ 

सब ैजानतका, ्यसपनछ अन्त हुनेछ। (मिी 24:14) 


	1 मानवता को समाधान छ?
	विश्व धेरै समस्या सामना।
	धेरै मानिसहरू भोक हो। धेरै मानिसहरू थिचोमिचो छन्। धेरै मानिसहरू गरिबी सामना। धेरै जातिका गम्भीर ऋण छन्। बच्चाहरु, नजन्मेको व्यक्तिहरूलाई सहित दुरुपयोग सामना। औषधि प्रतिरोधी रोग धेरै डाक्टर चासोको विषय। प्रमुख औद्योगिक शहर हावा स्वस्थ हुन पनि प्रदूषित ...
	सक्नुहुन्छ संसारका नेताहरूले मानवता सामना समस्याहरू समाधान?
	धेरै त लाग्छ।
	नयाँ विश्वव्यापी एजेन्डा
	सेप्टेम्बर 25, 2015 मा, भेटिकन गरेको पोप फ्रान्सिस द्वारा एक प्रमुख-टिप्पणी भाषण पछि, संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र) को 193 राष्ट्रहरूले मूल नयाँ विश्वव्यापी एजेन्डा termed थियो के को "17 सतत विकास लक्ष्य" लागू गर्न मतदान। यहाँ संयुक्त राष्ट्र गरेक...
	यसको सबै सबैतिर पक्षबाट लक्ष्य 1 अन्त गरिबी
	लक्ष्य 2 अन्त्य भोक, खाना सुरक्षा र सुधार पोषण प्राप्त र दिगो कृषि प्रचार
	लक्ष्य 3 स्वस्थ जीवन सुनिश्चित र सबै उमेरका सबै लागि राम्रो रहेको प्रचार
	लक्ष्य 4 समावेशी र गुणस्तर शिक्षा सुनिश्चित र सबै को लागि आजीवन सिक्ने अवसर प्रचार
	लक्ष्य 5 लैङ्गिक समानता हासिल र सबै महिला र बालिका बल
	लक्ष्य 6 लागि उपलब्धता र पानी दिगो व्यवस्थापन र सरसफाई सुनिश्चित
	लक्ष्य 7 सबै लागि, किफायती विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जा पहुँच सुनिश्चित
	लक्ष्य 8 बढवा सम्हाल्नुभएको, सबै लागि समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण र फलदायी रोजगारी र सभ्य काम
	लक्ष्य 9 गठन लचीला पूर्वाधार, समावेशी र दिगो औद्योगीकरण र पालुङ्गो नवीनता प्रचार
	लक्ष्य 10 भित्र र देशहरू बीच असमानता कम
	लक्ष्य 11 गर्नुहोस् शहर र मानव बसोबास, समावेशी सुरक्षित, लचीला र दिगो
	लक्ष्य 12 दिगो खपत र उत्पादन ढाँचाको सुनिश्चित
	लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव पार्ने लड्न जरुरी कार्य लिनुहोस्
	लक्ष्य 14 संरक्षण र दिगो विकास लागि समुद्रहरू, समुद्र र समुद्री स्रोतहरू प्रयोग
	लक्ष्य 15 सुरक्षित, पुनर्स्थापना र स्थलीय पारिस्थितिकी को दिगो उपयोग प्रचार, जंगल, लडाई, र विराम व्यवस्थापन र उल्ट्याउन भूमि क्षरण र जैविक विविधता हानि बन्द
	लक्ष्य 16 दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजमा प्रचार, सबै लागि न्याय पहुँच प्रदान गर्न र सबै स्तर मा, प्रभावकारी जवाफदेही र समावेशी संस्थाहरू निर्माण
	लक्ष्य 17 कार्यान्वयनको हालतमा बलियो र दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी
	यो एजेन्डा पूर्ण 2030 द्वारा कार्यान्वयन गरिने मानिन्छ छ र पनि दिगो विकास लागि 2030 एजेन्डा भनिन्छ। यो नियम, शिक्षा, र अन्तर्राष्ट्रिय र सहयोग मार्फत मानवता सामना रोगहरु समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको प्रमुख उद्देश्य धेरै राम्रो गर्दै छन्, यसको विध...
	शब्द "क्याथोलिक" अर्थ रूपमा "नयाँ विश्वव्यापी एजेन्डा" "नयाँ क्याथोलिक एजेन्डा" भनिन्छ सकेन "विश्वव्यापी।" पोप फ्रान्सिस नयाँ विश्वव्यापी एजेन्डा को गोद भनिन्छ "आशा एउटा महत्त्वपूर्ण चिन्ह।"
	पोपको फ्रान्सिस पनि 21 भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता डिसेम्बर 2015 मा (आधिकारिक शीर्षक जलवायु परिवर्तन मा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन गर्न पक्षहरूका 21 सम्मेलन), र सल्लाह राष्ट्रहरूले "ध्यान दिएर अगाडि सडक पालना गर्न र एकता को एक कहिल्यै बढ्दै...
	जबकि कुनै एक सास प्रदूषित हावा गर्न चाहन्छ, भोक जाने, घरबारविहीन हुन, हुन आदि, यो अन्तर्राष्ट्रिय एकता मानवता सामना समस्याहरू समाधान हुनेछ?
	संयुक्त राष्ट्र को ट्र्याक रेकर्ड
	संयुक्त राष्ट्र गठन र 24 अक्टोबर 1945 मा स्थापित भएको थियो, द्वितीय विश्व युद्ध पछि, यस्तो अर्को द्वन्द्व रोक्न र विश्व शान्ति बढाउन प्रयास गर्न। यसको उत्पत्तिभन्दा मा, संयुक्त राष्ट्र 51 सदस्य अमेरिका थियो; त्यहाँ अब 193 हो।
	त्यहाँ संयुक्त राष्ट्र देखि दुनिया भर संघर्ष गठन को, हजारौं भने, सयौं गरिएको छ, तर हामी अझै के तेस्रो विश्व युद्ध रूपमा वर्णन गरेको छ सकिएन।
	केही संयुक्त राष्ट्र जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पोप फ्रान्सिस र धेरै अन्य धार्मिक नेताहरूले शान्ति र संवृद्धि ल्याउन हुनेछ, प्रवर्द्धन गर्न प्रयास गर्दै भनी र दुनियावी एजेन्डा प्रकार संग संयुक्त, बढाउन दाबी भन्ने विश्वास गर्छन्।
	तर, यो के गर्न संयुक्त राष्ट्र को लागि ट्रयाक रेकर्ड राम्रो भएको छैन। संयुक्त राष्ट्र पछि देखि धेरै सशस्त्र संघर्ष गठन गर्न साथै, धेरै लाखौं भोका, शरणार्थी, र / वा नितान्त गरिब छन्।
	एक दशक अघि, संयुक्त राष्ट्र यसको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य लागू गर्न निस्केको सेट। यो पनि संयुक्त राष्ट्र नै अनुसार, ", विकास लक्ष्य" आठ थियो तर यो सफल भएन। त्यसैले, मा 2015, यसको तथाकथित "17 सतत विकास लक्ष्य" अपनाए थिए। केही आशावादी छन्। केही यो एक यूट...
	जहाँसम्म स्वप्नलोक जान्छ रूपमा, मे 6, 2016 मा, उहाँले एक दयालु युरोपेली स्वप्नलोक को सपना देख्यो आफ्नो चर्च भनेर महादेशमा हासिल मदत गर्न सक्छ कि पोप फ्रान्सिस बताए। यद्यपि, पोप गरेको सपना एक डरलाग्दो सपना (cf. प्रकाश 18) हुन बाहिर परिणत हुनेछ।
	त्यहाँ भएका केही सहयोग र सफलता, तर हुनुहोस् ...
	मेरियम वेबस्टर गरेको शब्दकोश स्वप्नलोक यसो भन्छ, "सरकार, कानून, र सामाजिक अवस्था सिद्ध छन् जसमा एउटा काल्पनिक ठाउँ।"
	बाइबल मानवता यसको आफ्नै यसको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भनेर सिकाउँछ:
	23 हे परमप्रभु, मलाई थाहा छ मानिसको तरिका आफूलाई छैन; यो आफ्नै कदम निर्देशन गर्न हिँड्छ गर्ने मानिस छैन। (यर्मिया 10:23 रूपान्तरित भर अन्यथा संकेत नभएसम्म)
	बाइबल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग असफल हुनेछ भनी सिकाउँछ:
	16 विनाश र दुःखले आफ्नो तरिकामा छन्; 17 अनि शान्तिको बाटो तिनीहरूले ज्ञात छैन 18 तिनीहरूको आँखामा परमेश्वरको डर छैन।। (रोमी 3: 16-18)
	यद्यपि, धेरै मानिसहरू एक यूटोपियन समाज को दृष्टिकोण तिर काम गर्दै छन् र पनि कहिले काँही धर्म समावेश गर्न प्रयास गर्नुहोस्। तर लगभग कुनै पनि एक साँचो परमेश्वरको तरिकामा पालन गर्न इच्छुक छन्।
	यो त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रको वा भेटिकन गरेको लक्ष्य को कुनै पनि तिर कुनै प्रगति हुनेछ भन्ने छैन। केही, साथै केही हुनेछ।
	वास्तवमा, र शायद विशाल संघर्ष पछि, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्झौता एक प्रकार गर्न सहमत हुने र पुष्टि (दानियल 9:27)। यो छ जब, धेरै मानवता एक थप शान्तिपूर्ण र यूटोपियन समाज बारे ल्याउन गरिने विश्वास गर्न झूटो गर्छन हुनेछ।
	(: 9-12 2 थिस्सलोनिकी 2) धेरै यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय 'यूटोपियन प्रगति' (cf. इजकिएल 13:10) साथै द्वारा विभिन्न लक्षण र विचित्रताहरू द्वारा मा लगिनेछ। तर बाइबल यसो भन्छ यस्तो शान्ति हुनेछ अन्तिम छैन (दानियल 9:27; 11: 31-44) नेताहरूले दावी सक्छ के बावजुद,...
	मानवता स्वप्नलोक बारेमा साँच्चै ल्याउन को असमर्थ छ भने, स्वप्नलोक को कुनै पनि प्रकारको सम्भव छ?
	हो।
	येशूले प्रचार 2 के सुसमाचारको गरे?
	येशूले सबैभन्दा सिकाउनुभयो उहाँको तरिका स्वीकार हुनेछ:
	3 राज्य पुरानो नियममा थियो?
	दानियल राज्य बारे सिकाउनुभयो
	यशैया राज्य बारे सिकाउनुभयो
	इजकिएल इस्राएलका (केवल यहूदीहरूको) सहस्र राज्य भेला हुनेछ महासङ्कष्टको समयमा छरिएका थिए को कुल ती लेख्ने प्रेरणा थियो:
	17 तसर्थ, 'यसरी परमेश्वरले यसो भन्छन्: "म, को मानिसहरूले तपाईंले भेला हुनेछ जहाँ तपाईं छरिएका छन् देशहरुमा तपाईं भेला, र म तपाईंलाई इस्राएलका भूमि दिनु हुनेछ।"' भन्न 18 अनि तिनीहरूले त्यहाँ जाने, र तिनीहरूले त्यहाँ सबै यसको घृणित कुराहरू र यसका सबै हु...
	प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। (इजकिएल 11: 17-21)
	पुरानो नियममा विभिन्न लेखकहरूले पनि राज्यको पक्षमा लेखे (जस्तै इजकिएल 20:33; ओबद्याले 21; मीका 4: 7)।
	त्यसैले, येशू परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सिकाउन थाल्नुभयो गर्दा, उहाँको तत्काल दर्शक आधारभूत अवधारणा केही थियो।
	4 प्रेरितहरूको सिकाउनुभयो राज्यको सुसमाचारको?
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