
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश १४:६-१२, म ी २४:१४, उपदेशक 
१२:१३,१४, ूःथान २०:२-११, यशैया २१:९ र यशैया ३४:८-१०। 

यस अध्यायको मूल सार पद: “परमेँ वरका आ ाह  पालन गन र येशूको 
िवँ वास हनेु सन्तह को धैयर्ता यसैमा छ" (ूकाश 14:12)।  
     (अिधकांस अनवुादह मा येशूको िवँ वास भिनएको छ अथार्त ् जनु 
िवँ वास येशूमा िथयो त्यो िवँ वास उहाँका भक्तह मा हनुपुछर्। तर नेपाली 
अनवुादमा येशूमािथ िवँ वास भिनएको छ। येशूमािथको िवँ वास र येशूको 
िवँ वास भ  े ममर् केही हदमा फरक देिखएकोले यस अनवुादकले येशूको 
िवँ वास भ  ेअनवुादलाई कायम गदर्छ‐अनवुादकको व्यिक्तगत मन्तव्य)। 

यगुको अन्तमा शैतानले मािनसह लाई ॅममा पानर् यित सफल हनु्छ  
िक ितनीह ले पश ुवा शैतानको ूितिनिधत्व गनलाई ढोग्नेछन ्र पशकुो छाप 
पाउनेछन ्भनेर ूकाशको पःुतकले देखाउँदछ। य िप ूकाश १४:१-५ले यो 
पिन हामीलाई भन्दछ िक परमेँ वरका अल्प वा थोरै िवँ वासीह  हनेुछन ्जो 
ठूलो इसाई समूदायबाट अलग हनेुछन ् जसले परमेँ वरूित किटब भएर 
उहाँको वचन अनसुार चल्नेछन ् जब संसार र कितपय इसाईह ले ूभ ुू ित 
गनुर्पन आदर गनर् अःवीकार गदर्छन।् अन्तमा आएर मािनसह ले आराधना 
गनुर्पन िनणर्य गनपन हनु्छ-सबैले कुनै न कुनैको आराधना गछर्न नै तर 
सिृ कतार् परमेँ वरको आराधना िक सिृ  गिरएको जीव अथार्त ् शैतान- दईु 
मध्ये एकलाई रोज्नपुनहनु्छ। पश ु वा शैतानको आराधना गन मािनसह ले 
हातमा िक िनधारमा छाप पाउनेछन।् त्यो छाप त्यो ूतीकको पमा हो िक 
ितनीह ले परमेँ वरको वचनलाई नमानेर उहाँको िविोहीको ूणालीलाई आफ्नो 
काम ारा र सोच ारा सेवा गन िनणर्य गछर्न।् 
   फेिर त्यसैवखत सारा संसारले ससुमाचारको घोषणा जोरकातोरले 
गिरएको सबैले देख् नेछन।् पेिन्टकोःटपिछ यःतो किहल्यै पिन भएको िथएन। 
पापलाई रोज्ने, िविोही, दु  मानव जाितमािथ परमेँ वरको न्याय खन्याउनभुन्दा 
पिहले, चेतावनी ःव प उहाँले ूत्येक रा , जाित, भाषा र मािनसलाई उहाँितर 
फकर् न सन्देश िदइनेछ (ूकाश १३:६)। यस संसारमा जिन्मने कोही मािनस 
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पिन नाश होस ्भ े परमेँ वरको चाहना होइन। सारा मािनस जातको िनिम्त 
येशू मनुर्भएकोले ितनीह  सबैले मिुक्त पाउन भ े परमेँ वरको िभऽी चाहना 
हो। उहाँले उपलब्ध गराउनभुएको मिुक्तको योजनालाई मा े िक नमा े भ े 
आत्मिनणर्यको अिधकार ूत्येक मािनसलाई नै सिुम्पएको छ। कसैले कसैको 
व्यिक्तगत िनणर्यको िव मा मिुक्तलाई उपलब्ध गराइनेछैन (अथार्त ् लोक 
भाषा अनसुार कसैले कसैलाई कन्भटर् वा इसाई बनाउन सक्दैन। येशू आफैले 
पिन यहूदालाई इसाई बनाउनभुएन। अनन्त जीवन व्यिक्तगत िनणर्य हो 
सामूिहक वा कसैको व्यिक्तगत दवावबाट होइन-अनवुादकको मन्तव्य)। 
 

१. ितन ःवगर्दूतह का सन्देशह   
     सारा संसारलाई परमेँ वरले चेतावनी ःव प िवशेष सन्देशह  
िदनहुनेुछ। यो सन्देश िदने काममा आकाशमा उिडरहेका ितन ःवगर्दूतह  
लाग्नेछन।् ितनीह ले ठूलो आवाजह  िनकालेर मािनसह लाई चेतावनी 
िदनेछन।् ती ःवगर्दूतह  ूतीकको पमा िलइएको छ जनु ्यगुको अन्तमा 
पिरचािलत गिरनेछ। मीक भाषामा ःवगर्दूत वा आन्जेलोजको  ( angelos) अथर् 
“सन्देशवाहक वा समाचार िदने व्यिक्त" हो। अन्तको समयमा परमेँ वरका 
वचनह  संसारलाई िदने उहाँका भक्तह लाई ितन ःवगर्दूतह को िचऽण 
गिरएको ूकाशको पःुतकले आभास ्िदन्छ। 
   ूकाश १४:६मा भिनएको छ " 6 यसपिछ मैले आकाशमा उिडरहेको 
अक  एक ः वगर्दूत देख। सबै जाित,  कुल,  भाषा र देशका मािनसह लाई 
सनुाउन ितनी अनन्तको ससुमाचार िलएर आउँदै िथए।" (कुनै-कुनै नेपाली 
अनवुादमा अनन्त शब्द िनकािलएको छ। तर िविभ  अङ्मजेी अनवुादह मा यो 
शब्द कायमै रहेको छ-अनवुादकको िटप्पणी)। ूथम ःवगर्दूतको सन्देशलाई 
“अनन्तको ससुमाचार" भनेर सम्बोधन गिरएको छ। “अनन्तको ससुमाचार" 
भन्दा ूथम ्ःवगर्दूत ारा के भ  खोिजएको हो र त्यसको लआय के हो भनेर 
हामीलाई बझुाउन खोिजएको हो? हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले 
हामीह को िवँ वासको केन्ििवन्द ु यो सन्देश िकन हनु पगेुको छ? म ी 
२४:१४ पिन हेन ुर्होस ् “ सबै जाितका मािनसह लाई साक्षी होस ्भनेर पिहले 
परमेँ वरको राज् यको ससुमाचार संसारभिर सनुाइनेछ। त् यसपिछ संसारको अन् त 
हनेुछ।"   
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    यस संसारमा न्यायको समय आइपगेुको छ भनेर ससुमाचार घोषणा 
गन पिहलो ःवगर्दूतको काम िथयो। ससुमाचार शब्द आफै पिन परमेँ वरको 
बारेमा हामीलाई िदइने खशुीको खबर हो। येशू भी ूित िवँ वास राख् ने र 
उहाँको काममा भरपन आधारमा मािनसह लाई परमेँ वरले मिुक्त िदनहुनु्छ 
भ े खबर असल खबर हो। ससुमाचार “अनन्तको" हो िकनभने परमेँ वर 
किहल्यै पिन बदिलनहुु । यस संसारको सिृ भन्दा अिघ, हामीह को अिःतत्व 
हनुभुन्दा अिघ र पाप िभिऽनभुन्दा अिघ नै मिुक्तको योजना बनाइएको िथयो (२ 
ितमोथी १:९ “  परमेँ वरले नै हामीलाई बचाएर आफ् नै मािनस बनाउनलाई 
बोलाउनभुयो। हामीले गरेका कामले होइन तर उहाकँा आफ् नै िवचारले र 
अनमुहले परमेँ वरले हामीलाई आफ् नो पानर्लाई बचाएर बोलाउनभुयो। 
सिृं टभन्दा अिघ नै हामीलाई भीं ट येशूले यो अनमुह िदनभुएको हो।" र 
िततस १:२,३ “ 2 यो सत् यचािहँ अजम् मरी जीवनको आशामा अिडएको छ। 
किहले पिन झूटो नबोल् ने परमेँ वरले सिृं ट हनुभुन्दा अिघ नै हामीलाई यो 
जीवन िदन् छु भनेर ूित ा गनुर्भएको िथयो। 3 अिन ठीक समयमा नै उहाँले 
यो आफ् नो ससुमाचारमा ूकट गनुर्भयो। यही ससुमाचार सनुाउने िजम् मा 
हामीलाई मिुक्त िदनहुनेु परमेँ वरको हकुुमअनसुार मलाई िदइयो" )। ूथम 
ःवगर्दूतको सन्देशमा परमेँ वरको न्याय र मिुक्त समावेश भएको छ। जसले 
परमेँ वरको मिहमा गदर्छ र उहाँ सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर जसले उहाँकोमाऽै 
उपासना गदर्छ त्यसको लािग ससुमाचार असल समाचार हो। तर जसले 
परमेँ वर सिृ कतार्लाई अःवीकार गदर्छ र उहाँ नै सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर 
ठोकुवा िदने हप् ताको सात  िदन साबथलाई वेवाःता गछर् उसको िनिम्त 
न्यायको चेतावनी हो। 
   ितन ःवगर्दूतह ले ठूलो ःवरले सन्देश घोषणा गरे भनेर उल्लेख 
गिरएको छ (ूकाश १४:७,९)। यसको अथर् ती सन्देशह  अत्यन्तै 
मह वपूणर् र िछटो फैलाउनपुदर्छ। ूत्येक मािनसको अनन्त भिवंयको 
िनधार्रणसँग चासो भएकोले ती सन्देशह  सबैले सु ु आवँयक छ। ूत्येक 
रा , जाित, भाषा, कूल र मािनसह लाई यो ससुमाचार सनुाउनै पछर्। 
ितनीह लाई पिहल्याएको अनन्त जीवन रोज्ने िक अनन्त मतृ्य ु अथार्त ्
अनन्तसम्म अिःतत्विवहीन हनेु िनणर्य गन अिधकार ितनीह को जन्मिस  
अिधकार हो। यो अवसर सबैले पाउनपुछर्। यो सन्देश सु  िवशेष धेरै 
मह वपूणर् छ िकनिक समयको अन्तमा पशलेु ूत्येक जात, कुल, भाषा र 
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रा मा (ूकाश १३:७) आफ्नो अिधकार जमाउन खोज्नेछ। शैतानको 
िवँ वव्यापी छिल कायर्बमलाई िवँ वभिर सनुाउने ससुमाचारले ूत्याबमण 
गनछ। 
   हो, परमेँ वरका जनह ले सनुाउने ितन ःवगर्दूतह को सन्देशले 
यगुको अन्तमा हनेु शैतान र उसका मितयारह ले फैलाउने चालबाजी िव  
ूत्याबमण गनछ। शैतानका औजारह  अिज र जो सिृ  वा मूितर्पूजा र 
अनेक  अलौिकक िबयाकलाप ारा मािनसह लाई भलुाउने शिक्तको ूतीक, 
समिुबाट िनःकेको पश ुजसले रोमन क्याथोिलक धमर्को िचऽण गदर्छ, र झटुा 
इसाई धमर्गु ह  जनु थमुाको जःतो पलाई िचऽण गदर्छ जो खास गरेर 
परमेँ वरको वचनबाट अलग हनेु सधुारवादी वा ूोटेःटेन्ट इसाईह  हनु 
(ूकाश १३)। ितनीह  छैट  महामारीको समयभिर सिबय हनेुछन ् (ूकाश 
१६:१३,१४)। यःतो गदार् सारा संसारको साम ु दईु ूित न् ी सन्देशह  
ूःततु गिरनेछ। दवैु शिक्तले-परमेँ वर र शैतान-यस संसारमा भएका 
मािनसह लाई आफूितर बफादािर हनु िदन ूयास गिरनेछ। 
    हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले ितन ःवगर्दूतह मा भएको 
अनन्तका सत्यह  भएका िवषयबःतलुाई सारा संसारमा सनुाउन हामीह लाई 
आ ान गिरएको छ। यसको िनिम्त तपाईँ आफैले के गिररहनभुएको छ? अझ 
तपाईँ बढी के गनर् सक्नहुनु्छ? 
 

२. ूथम ःवगर्दूतको सन्देश: भाग १  
    ूकाश १४:७मा “ितनले ठूलो सोरले भने,  "परमेँ वरको डर मान र 
उहाँको ूशंसा गर िकनभने उहाँले मािनस जाितको न् याय गन बेला आइसकेको 
छ। आकाश,  पथृ् वी,  समिु र सब पानीका मूलह  बनाउनहुनेु परमेँ वरलाई 
मान-आदर देओ।" र उपदेशक १२:१३मा उल्लेख गिरएको छ “यी सबै कुरा 
सनु् यौ, अब एउटै कुरा माऽ भन् न ुछ; परमेँ वरको भय मान र उहाँका आ ापालन 
गर िकनभने त् यित गनर्लाई माऽ मािनसको सिृं ट गिरएको हो।" परमेँ वरको 
डर वा भय मा  ु भनेको के हो? परमेँ वरको भय मा  ु पन धारणासगँ 
ससुमाचारको सम्बन्ध के छ? परमेँ वरको दश आ ाह  पालन गनर्मा 
ससुमाचारसगँ के सरोकार छ? (हेन ुर्होस,् रोमी ७:७-१३ “7 त् यसो भए हामीले 
के भन् ने? के व्यवःथाले नै पाप ल् याएको हो त? कहाँ हनु् थ् यो, होइन। व्यवःथा 
नभएको भए त मैले पापै िचन् नेिथइन ँिकनभने मलाई व्यवःथाले लोभ नगनूर् भनेर 
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नबताएको भए मैले लोभ गनुर्हुँदैन भनेर थाहै पाउनेिथइन।ँ 8 यस िनयमले 
नगनूर् भनेको कुरा गदार् कसो होला भनी पापले मौका छोपेर मिभऽ लोभ उत् पन् न 
गरायो िकनभने व्यवःथा नहुँदा पाप मदुार्जः तै हनु् छ। 9 कुनै समय मसँग 
व्यवःथा िथएन,  व्यवःथा पाउनासाथ मैले पाप िचन। 10 यसैले गदार् मैले 
मनुर्पछर् भनेर थाहा पाए।ँ जीवन ल् याउनपुन व्यवःथाले त मेरो लािग मतृ् य ुपो 
ल् यायो 11 िकनभने पापले धािमर्क आ ाको मौका छोपेर मलाई छक्यायो। 
यसरी पापले धािमर्क आ ालाई हितयार बनाएर मलाई मार् यो।12 व्यवःथा 
आफ नै पिवऽ छ अिन धािमर्क आ ा पिन पिवऽ,  न् यायी र असल छ।13 
त् यसो हुँदा के यः तो असल व्यवःथाले मलाई नै मार् यो त? यसले होइन तर 
पापले पो मलाई मारेको हो। असल हितयार चलाएर पापले आफ् नो साँचो प 
देखाउन मलाई मार् यो। यसैकारण व्यवःथाको हितयार चलाएर पाप अझ 
डरलाग् दो दुं  ट भयो।" परमेँ वरको डर वा भय मा  ुर उहाँको मिहमा गनुर्सँग 
के सम्बन्ध छ? 
    “परमेँ वरको भय मा ु (वा आदर गर) र उहाँलाई मिहमा देऊ" 
(ूकाश १४:७) भ े आ ान अनन्तको ससुमाचारको पिरवेशमा घोषणा 
गिरएको हो। जब हामीले  हामीह को पापको िनिम्त येशूले के गनुर्भयो सो 
महससु गर् य  भने त्यसको पिरणामबाट उहाँूित भाविवभोर भएर सकारात्मक 
ूितिबया िदनसक्नेहनु्छ । परमेँ वरको डर मा ु र उहाँको मिहमा गनुर् भ े 
कुरा बाइबलमा घिन  सम्बिन्धत रहेको पाउँछ  (भजन २२:२३ “हे 
परमूभकुा सेवकह  हो,  उहाँको ूशंसा गर! हे याकूबका सन् तानह  हो, 
उहाँको आदर गर! हे इॐाएलीह  हो, उहाँको आराधना गर!", ूकाश १५:४ 
“4 सबैले तपाईंको डर मान् नेछन।् तपाईंको महान ्ताको घोषणा सबैले 
गनछन।् तपाईं माऽ पिवऽ हनुहुनु् छ। सबै जाितह ले तपाईंकहाँ आएर मान-
आदर गनछन ् िकनभने अब तपाईंका ठीक िवचार र न् यायह  सबैले देखेका 
छन"्)।  परमेँ वरूित आदर वा भय देखाउँदा र उहाँको मिहमा गदार् उहाँसँग 
हामीह को सम्बन्ध उिचत वा िठक भएको र उहाँको वचन पालन गनर् आतरु 
हनु्छ  भनेर देखाउँछ  (यस सन्दभर्मा परमेँ वरले अय्यूबको बारेमा यसरी 
ूशंसा गनुर्हनु्छ, अय्यूब १:८ “8 परमेँ वरले सोध् नभुयो, “के तले मेरो सेवक 
अय् यूबलाई देिखस?्  पथृ् वीमा त् योजः तो सोझो र असल मािनस कोही छैन। 
त् यसले मलाई पजु् दछ र खराब कामबाट होिसयारसाथ जोिगएर बः दछ")।  
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   परमेँ वरको डर मा ु वा भय मा ु भ ुको अथर् उहाँसँग डराउन,ु 
भयिभत हनु,ु उहाँको नाउँ सु ा साथ सातोपतु्लो जान ु जःता होइन। तर 
उहाँलाई हामीले गम्भीर पमा िलन ुर उहाँको उपिःथित हामीह को जीवनमा 
गराउन िदन ुहो। अन्तको समयमा रहने उहाँका मािनसह ले उहाँलाई िभऽी 
दयदेिख आदर गनछन।् उहाँको न्यायूित सजग रहनेछन ् (“जाित-जाितह  
िरसाएका छन,् अब त तपाईंको िरसाउने बेला भयो र मरेकाह को न् याय गन 
बेला आएको छ। तपाईंका सेवकह  अथार्त ् तपाईंका अगमवक्ताह लाई, 
पिवऽजनह लाई र तपाईंको नाउँ मान् ने साना-ठूला सबैलाई इनाम िदने र 
पथृ् वी िबगानह लाई नाश पान बेला भएको छ" ूकाश ११:१८, "5 
िसंहासनबाट एउटा ठूलो सोरमा यसो भनेको सिुनयो, "परमेँ वरका सेवक हो, 
उहाँलाई मान् नेह ,  साना-ठूला सबैले उहाँको जयजयकार गर 6 यसपिछ 
मािनसको ठूलो घइँुचोको सोर वा पानीको छाँगाको आवाज जः तो र बादलमा 
ग  याङ-गडुङु को गजर्नजः तो आवाजले यसो भनेको मैले सनु: "परमेँ वरको 
ूशंसा होस!् हाॆा ूभ ुसवर्शिक्तमान ्परमेँ वर महाराजा हनुहुनु् छ")। परमेँ वर 
चाहनहुनु्छ िक उहाँका जनह ले उहाँलाई ूमे ग न ् (व्यवःथा ११:१३ 
“यसथर् अब मैले ितमीह लाई आज िदएका आ ाह  मान। परमूभ ुआफ् ना 
परमेँ वरलाई ूमे गर र आफ् नो पूरा दयले उहाकँो सेवा गर" र म ी 
२२:३७ "येशूले जवाफ िदनभुयो,  "ितमीले परमूभ ु आफ् ना परमेँ वरलाई 
आफ् नो पूरा दय, पूरा ूाण र पूरा मनले ूमे गर")। उहाँका आ ाह  पालन ्
ग न ्वा उहाँका वचनह  पालन गरेर उहाँको आदर ग न ्भ े पिन उहाँको 
चाहना हो (व्यवःथा ५:२९ “सध त् यः तै ितनीह लाई लािगिदए त कः तो 
हनु् थ् यो! सध ितनीह ले मेरो आदर गिरिदए र मेरा आ ाह  मािनिदए सधभिर 
सबै कुरामा ितनीह को र ितनका सन् तानको भलो हनेुथ् यो", उपदेशक 
१२:१३ “यी सबै कुरा सनु् यौ, अब एउटै कुरा माऽ भन् न ुछ, परमेँ वरको भय 
मान र उहाकँा आ ापालन गर िकनभने त् यित गनर्लाई माऽ मािनसको सिृं ट 
गिरएको हो")। मखुले होइन वा केवल औपचािरकतवरले माऽ होइन 
व्यवहािरक पमा उहाँको चिरऽलाई ूितिबिम्बत ग न ्भ े परमेँ वरको ठूलो 
इच्छा हो (उत्पि  २२:१२ “दूतले भने,  "केटोलाई हात नलगाऊ,  त् यसलाई 
केही नगर। मैले अब जान िक ितमीले परमेँ वरको डर मान् दोरहेछौ िकनभने 
ितमीले आफ् नो एउटै छोरालाई पिन उहाँदेिख अलग गरी बचाइराख् न चाहेनौ" 
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परमेँ वरले पिन हामीलाई ूमे गनुर्भएकोले उहाँको एकमाऽ पऽुलाई हाॆो 
िनिम्त बुसमा बिलिदनभुयो)। 
     “न्यायको समय आएकोले" परमेँ वरका जनह ले उहाँको मिहमा गनुर् 
आवँयक छ (ूकाश १४:७ “ितनले ठूलो सोरले भने, "परमेँ वरको डर मान 
र उहाँको ूशंसा गर िकनभने उहाँले मािनस जाितको न् याय गन बेला 
आइसकेको छ। आकाश,  पथृ् वी,  समिु र सब पानीका मूलह  बनाउनहुनेु 
परमेँ वरलाई मान-आदर देओ")। यो न्याय किहले हनु्छ त? यो त 
छानिबनको न्याय हो जनु येशूको दोॐो आगमनभन्दा पिहला हनु्छ। न्यायको 
उदेँय यो हो िक हामीले परमेँ वरलाई इमान्दािरपूवर्क िभिऽ दयदेिख सेवा 
गरेकाछ  िक छैन  भनेर देखाउने हो। हामीह को काम व्यवहारले हामी 
परमेँ वरकोपक्षमा छ  िक छैन  भनेर बताउँछ। यस सन्दभर्मा पावलले 
भन्दछन ् “िकनभने हामीह  सबै एक िदन न् यायको लािग भीं टको सामनु् ने 
खडा हनुपुछर्। सबैले यस जीवनमा राॆो र नराॆो, जेजः तो काम गरेका छन,् 
त् यसैअनसुारको फल पाउनेछन।्" (२ कोरन्थी 5:10)। जब यो न्याय 
अिन्तम िनंकषर्मा पगु्छ तब ूत्येक मािनसले अनन्त जीवन पाउने िक नपाउने 
सो को फैसला हनेुछ (ूकाश २२:११ “जो दुं  ट छ, त् यो दुं  टै हुँदैजान् छ, जो 
फोहोरी छ,  त् यो फोहोरी नै हुँदैजान् छ। जो ठीक र धमीर् छ,  त् यो त् यः तै हुँदै 
जान् छ र जो पिवऽ छ, त् यो पिवऽै हुँदैजान् छ")। 
    ूकाश १४ अध्यायमा उल्लेख गिरएको न्याय ससुमाचारको एक भाग 
हो। जो मािनसह  परमेँ वरसँग िठक वा उिचत सम्बन्धमा रहन्छ त्यसको 
िनिम्त न्यायको सन्देश असल समाचार हो। यसको अथर् दु ह  दु नै रहन 
चाहनेह को उिचत मा न्याय हनेुछ र अिहले परमेँ वरले दु ह को फिलफाप 
हुँदा धमीर्ह ले आफू ितरःकृत भएको अनभुव गलार्न ्तर त्यस समय दु ह ले 
पाउने न्यायले गदार् परमेँ वर न्यायी हनुहुुँदोरहेछ भनेर थाहा पाउनेछन।् यस 
न्यायले परमेँ वरमा रहनेह ले मिुक्त, ःवतन्ऽ र अनन्त जीवन पाउनेछन।् तर 
अना ाकारी, दश आ ाह लाई पालन गनुर्पदन त्यसलाई फ्याँिकसक्यो भनेर 
वकालत गन इसाईह  नै िकन नहनु ् वा जानाजानी दु ,अधमीर्, शोषण, 
अन्यायी, अत्याचार गनह को िनिम्त न्यायको सन्देश खराब हनुसक्छ। तर 
यिद ितनीह  आफ्नो मन फकार्एर यगुको अन्तमा िदइएको न्यायको 
सन्देशलाई आत्मसात ्गिरयो भने ितनीह लाई क्षमा िदइनेछ र ितनीह लाई 
पिन परमेँ वरको अनन्त राज्यमा बास गनर् अवसर िदइनेछ। यस संसारमा 
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जिन्मने कुनै पिन व्यिक्त नाश होओस ्भ े परमेँ वरको इच्छा होइन। पऽसुले 
भन्दछन ् “कसै-कसैले िवचारेजः तो परमूभ ुपरमेँ वर आफ् नो ूित ा पूरा गनर् 
िढलाउनहुनेुछैन। तर उहाँले ितमीह लाई पिखर्रहनभुएको छ। ितमीह  कोही 
पिन नाश नभएको उहा ँ चाहनहुनु् छ अिन सबैले आफ् ना पाप त् यागून ् भन् ने 
उहाँको इच् छा छ।" (तर ःवइच्छाले नाश हनु चाहन्छ भने त्यसलाई 
परमेँ वरले हःतक्षेप गनुर्हु )। 
    न्यायको समयमा तपाईँ एक्लै कसरी उिभन सक्नहुनु्छ? तपाईँको 
जीवनले तपाईँको बारेमा कःतो फैसला गलार्? तपाईँको जवाफले तपाईँलाई 
ससुमाचारको खाँचो िकन रहेछ भनेर के देखाउँछ? पिहलो ःवगर्दूतको सन्देशसँग 
न्याय गाँिसएकोले तपाईँलाई ससुमाचारको खाँचो भएको कसरी बझु्नहुनु्छ? 
 

३. पिहलो ःवगर्दूतको सन्देश: भाग २ 
    यस पथृ्वीको इितहासको अिन्तम शङ् क का घडीमा उिब्जने िनणार्यक 
तथा केिन्ित िवषयबःतमुा कसको आराधना गन वा नगन भ ेमा झिुण्डनेछ 
भनेर ूकाशको पःुतकले बताउँदछ। ूकाश १४:१२ले ःप सँग देखाएको 
दश आ ाह  पालन गरेर परमेँ वरको आराधना गन मािनसह को िबशेष 
पिहचान हनेुछ। यस संसारका मािनसह  दईु खेमामा बाँिधनेछन।् त्यहाँ 
मध्यममागर् भ े हुँदैन: सनातन सिृ कतार् परमेँ वरको भयमा े उहाँको आराधना 
गन र उहाँको िविोही अथार्त ्उहाँको साभ िमकतामािथ हमला गन पशकुो डर 
मानेर उसको आराधना गन। 
    दश आ ाका ूथम ् चार आ ाह लाई हेन ुर्होस,् ूःथान २०:२‐११ 
“3मबाहेक अ  कुनै देवता-देवीलाई ितमीह ले नपजु् नू।  4 ितमीह ले आफ् नो 
लािग ः वगर् वा पथृ् वी वा पथृ् वीमिुन पानीमा भएको कुनै पिन कुराको मूितर् 
नबनाउनू। 5 ितमीह ले कुनै मूितर्लाई नढोग् नू न त ितनीह को पूजा नै गनूर् 
िकनभने म ितमीह का परमेँ वर परमूभ ुहुँ अिन कोही मजःतै हनु खोजेको म 
सहन् न।ँ मलाई घणृा गनह लाई ितनीह का सन् तानका तेॐो र चौथो पःु तासम् म 
म दण् ड िदनेछु। 6 तर जसले मलाई ूमे गछर् र मेरा आ ा मान् छ, ितनीह का 
हजार  पःु ताह मािथ म मेरो ूमे देखाउनेछु। 7  कुनै खराब उ ेँ यको िनिम्त 
मेरो नाम निलनू (वा व्यथर्मा निलन)ु िकनभने म परमूभ ुितमीह का परमेँ वर 
हु ँर मेरो नामको दु पयोग गनलाई म दण् ड िदनेछु। 8  िवौामको िदन मान् ने 
गर र त् यस िदनलाई पिवऽ राख। 9 ितमीह  आफ् ना काम छ िदनसम् म गर, 
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10 तर सात  िदनचािहँ मलाई अपर्ण गिरएको िवौामको िदन हो। त् यो िदन 
कसैले काम नगनूर्। ितमीह ,  ितमीह का छोरा-छोरी, कमारा-कमारी, गाई-वः त ु
र ितमीह का देशमा बास गन परदेशी, कसैले पिन केही काम गनछैन। 11 म 
परमूभलेु छ िदनमा पथृ् वी, आकाश, समिु र त् यहाँ भएका सबै थोक बनाए ँर 
सात  िदनमा िवौाम िलए।ँ त् यसैकारण म परमूभलेु िवौामको िदनलाई आिशष ्
िदएर पिवऽ पार।" यी आ ाह  पढेपिछ ूकाश १३ पिन सरसतीर् पढ्नहुोस।् 
पशलेु परमेँ वरको डाह गरेर उहाँको ःथानमा आफू कसरी बःन चाहेको िथयो 
भनेर ूकाश १३मा बताइएको देहायका बतृान्तह ले यसरी देखाउँछन:्  
परमेँ वर होइन पश ुआफैले अ को आराधना गनर् माग गदर्छ “7 त् यसलाई 
परमेँ वरका मािनसह िसत लडाइँ गरेर उनीह लाई िजत् ने हक िदइएको िथयो। 
सबै कुल,  देश, भाषा र जाितमािथ अिधकार गनर् त् यसलाई हक िदइएको िथयो। 
8 मािरएका थमुाको जीवनको पःु तकमा संसारको उत् पि भन्दा पिहले नै नाउँ 
लेिखएका व् यिक्तह  बाहेक पथृ् वीमा रहनेह  सबैले नै त् यो जनावरलाई मान-
आदर गनछन"् ूकाश 13:7-8, आफ्नो मूितर् ःथापना गरेर अ ह ले पूजा 
ग न ् भ  े पशलेु माग गदर्छ “13 यो दोॐो जनावरले अचम् म-अचम् मका 
िचन् हह  देखायो। सबैले देख् ने गरी त् यसले आकाशबाट पथृ् वीमा आगो झार् यो। 
14 त् यो पिहलो जनावरको अगािड यः ता अचम् मका िचन् हह  देखाउने शिक्त 
त् यसलाई िदइएको िथयो। यसैले गदार् संसारका सबै मािनसह लाई त् यसले 
भमार्यो। तरवारले घायल भएर पिन बाँचेको त् यो जनावरलाई मान् न सबैले 
त् यसको मूितर् बनाउनू भनेर त् यो दोॐो जनावरले हकुुम गर् यो"  ूकाश 
13:13-14, परमेँ वरको िब मा िनन्दा गदर्छ र उहाँको नाउँलाई अपमान 
गदर्छ “5 आफ् नो घमण् डको कुरा गरेर परमेँ वरको अपमान गनर् त् यस 
जनावरलाई बयालीस मिहनासम् म समय िदइएको िथयो। 6 त् यसले 
परमेँ वरलाई, उहाँको नाम, वासःथान र ः वगर्मा बः ने सबैलाई सराप् न थाल् यो"  
ूकाश 13:5-6 र पिवऽ िदन साबथको स ामा पशलेु पिरवतर्न गरेको साबथ 
िदन अथार्त ्आइतबारको छाप उसका भक्तह लाई लगाइिदने “16 तब त् यसले 
साना र ठूला, धनी र गरीब, कमारा र मकु्त सबैलाई आफ् ना दािहने हातमा वा 
आ-आफ् ना िनधारमा िचन ्ह लाउन लगायो। 17 यो दागचािहँ त् यो जनावरको 
नाउँ अथवा त् यसको सङ् ख् या िथयो अिन जित जनाले त् यो दाग पाएनन,् उनीह ले 
िकनबेच गनर् नपाउने भए। 18 यसमा बिु  चािहन् छ, जसको सम् झने शिक्त छ, 
त् यसले त् यो जनावरको सङ् ख् या बझुोस ् िकनभने त् यो सङ् ख् याले एउटा मान् छेको 
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नाउँ बझुाउँछ र त् यसको सङ् ख् याचािहँ ६६६ हो" ूकाश 13:16-18 
(बाइबलका व्याख्याकारह ले सङ् ख्या ६६६ रोमन क्याथोिलकको उच्च धमर्गु  
पोपलाई औलँ्याएका छन)्। दश आ ाका ूथम चार आ ाह लाई शैतानले यस 
पथृ्वीको अिन्तम श टको समयमा कसरी हमला गद  रहेछ भनेर मािथका 
पदह ले ःप  देखाइएको छ, त्यसूित तपाईँको िबचार के छ? 
   दश आ ाह मा भएका ूथम चार आ ाह को मूल केन्ििबन्द ु
आराधना वा पूजा गन अवधारणा हो। यगुको अन्तमा परमेँ वरूित बफादार 
भएको छ िक छैन भनेर जोख् ने ढक ती चार आ ाह  ूमखु हनेुछन ्भनेर 
ूकाशको पःुतकले बताउँदछ। येशू भी  र शैतानबीचको अिन्तम 
महासंमामको िवषयबःत ु नै ूथम चार आ ाह को सेरोफेरोमा हनेुछ िकनभने 
ती आ ाह ले मािनसह को िन ा कसूित छ भनेर ःप पमा बताउँदछ। 
    अझ यगुको अन्तमा हनेु अिन्तम लडाईँ वा शङ्  कटको मूल 
िवषयबःतलुाई पिहलो ःवगर्दूतले िदएको सन्देशको दोॐो भागले देखाइन्छ। 
“ःवगर् र पथृ्वी, समिु र पानीका फोहराह लाई सिृ  गन परमेँ वरको 
आराधना गर" (ूकाश १४:७) भ  ेभनाइ चौथौ आ ालाई झण्डै ाक् कै 
उतािरएको देखाउँछ (“म परमूभलेु छ िदनमा पथृ् वी, आकाश, समिु र त् यहा ँ
भएका सबै थोक बनाए ँर सात  िदनमा िवौाम िलए।ँ त् यसैकारण म परमूभलेु 
िवौामको िदनलाई आिशष ् िदएर पिवऽ पार")। साबथ आ ाले कुन 
परमेँ वरको आराधना गन भ े देखाइएको हुँदा सिृ कतार् परमेँ वरको साबथ 
पालन गनपन आवँयकता देखाइएको पाइन्छ। हप् ताको सात  िदन साबथमा 
िबौाम िलन ुर उहाँको आराधना गनुर् भनेको परमेँ वरसँग हामीह को िवशेष 
सम्बन्ध गाँिसएको िचन्हो हो (ूःथान ३१:१३ “ इॐाएलीह लाई भन् न आ ा 
गनुर्भयो, "मैले िवौाम िलएको िदन िवौाम िदन मान् नू िकनभने त ्यो 
सदाकालको िनिम् त भिवं यमा ितमीह  र मेरा बीचमा एउटा िचन् ह हनेुछ र 
त् यस कुराले म परमूभलेु ितमीह लाई मेरा िनजी ूजा बनाएको छु भनी 
देखाउनेछ।" र इिजिकएल २०:१२ “म ितनीह लाई पिवऽ गन परमूभ ुहुँ 
भनी जनाउन पिवऽ िवौामबारको चलन िचनोको पमा बनाए"ँ)। सिृ कतार् 
सनातन परमेँ वरको आराधना गर भनेर ूथम ःवगर्दूतको सन्देशले आ ान 
गदर्छ। 
    “िवँ वका देशह ले शिनबारको स ा झटुो िदनलाई अथार्त ्
आइतबारलाई नै साबथ िदन हो त्यसलाई सबैले मा ुपछर् भनेर काननु बनाएर 
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मािनसलाई जबरजःती त्यस िदन पालन गनर् लगाउन ु भनेको परमेँ वरले 
िदनभुएको चौथो आ ाको सरासर िब मा जान ुहो। जब हप् ताको सात  िदन 
साबथलाई पालन गनर् र परमेँ वरका आ ाह  पालन गनर् ूितब ता कसैले 
व्यक्त गदर्छ भने त्यो व्यिक्त सिृ कतार् परमेँ वरको िन ा र बफादारीमा रहेको 
ूमािणत गदर्छ। एक समूहले पथृ्वीका शासकह को शिक्त वा काननुह लाई 
पालन गरेर आइतबार नै साबथ िदन हो भनेर ःवीकादर्छ भने त्यस समूहले 
पशकुो छाप पाउँदछ। तर अक  समूह जसले परमेँ वरका दश आ ाह ूित 
िन ावान भएर हप् ताको सातिदनलाई नै परमेँ वरको पिवऽ िदन हो भनेर 
मान्दछ तब त्यस समूहले परमेँ वरको अिधकारूित बफादार भएको 
देखाउँदछ। त्यस समूहले परमेँ वरको छाप पाउनेछ।"-एलेन जी ाइट, द 
मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ६०५बाट पान्तिरत। 
     सिृ  र मिुक्तको बीचमा के आपसी सम्बन्ध छ? परमेँ वर आफैले 
िलनभुएको िबौामिदनमा िबौाम िलन ुिकन ज री छ? 
 

४. दोॐो ःवगर्दूतको सन्देश 
      दोॐो ःवगर्दूतको सन्देशले बेिबलोनको पतनको बारेमा घोषणा गछर्। 
परमेँ वरको सत्य वचनबाट अलिगएर मािनसले संरचना गरेका धािमर्क 
िविधिवधानह मा चल्ने तत्वलाई बेिबलोनको सं ा बाइबलले िदन्छ। त्यो तत्व 
भी को िवँ वासबाट ॅ  भएर चलेको हनु्छ। “ूकाश १७:५मा बेिबलोन 
बेँयाह की आमा भनेर खलेुर घोषणा गरेको गिरएको छ। उनका बेँया 
छोरीह  को हनु ्त? बेँयाको सं ा ती चचर् वा सम्ूदायह लाई िदइएको छ 
जो बाइबलको शु  िशक्षा र येशूूितको िन ालाई त्यागेर परमेँ वरले अनमुोदन 
नगनुर्भएको िशक्षादशर्न र परम्पराह लाई पिबराख्दछ। यस संसारसँग अपिवऽ 
तथा परमेँ वरको अगािड अवैध गठबन्धन गन तत्वलाई बेिबलोन भनेर 
बाइबलले बताउँदछ।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ 
३८२,३८३बाट पान्तिरत। 
     
    देहायका पदह  सँगसँगै पढ्नहुोस:् ूकाश १४:८ “  तब पिहलो 
ः वगर्दूतको पिछ दोॐो ः वगर्दूत यसो भन् दै आए, "ध् वंश भयो! महासहर बेिबलोन 
ध् वंश भयो। त् यसले संसारका सबै जाितलाई त् यसका व् यिभचारको कचौराबाट 
िपयाएर उनीह लाई मताइिदई।", ूकाश १८:२ “ उनले जोडले यसो भनेर 
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कराए,  "ध् वंश भयो! त् यो ठूलो बेिबलोन ध् वंश भयो! अब शैतानका भतूह  र 
अशु  आत् माह  र अनेक िघनलाग् दा र फोहोरी पक्षी त् यहाँ बः छन।्" र यशैया 
२१:९ “अचानक ितनीह  आउन लागे, घोडामा चढेका मािनसह  जोडी-जोडी 
गरेर। पहरादारले खबर िदयो, "बेिबलोनको पतन भयो! ितनीह ले पजु् ने गरेका 
सबै मूितर्ह  टुबा-टुबा भई जिमनमा छिरएका छन।्"   
        “पतन" भयो भनेर दोहोर् याएर गिरएको शब्दको दईुटा अथर् लाग्छ। 
एउटा हो परमेँ वरूितको शु  आःथाबाट बेिबलोन िबःतारै खिःकन्दै गएको र 
दोॐो उनको नैितक पतन पूणर् पमा भएको त्यसले देखाउँदछ। 
ऐितहािसक पमा बेिबलोन पतन भइसकेको भनेर वणर्न गिरएतापिन उनको 
पतन भिवंयमा हनेु भनेर पिन बताइएको छ? यो िकन होला? 
    ःप पमा भ ुपदार् ूकाशको पःुतकको अनसुार अन्तमा हनेु 
बेिबलोनको पतन भनेकै झटुा वा परमेँ वरूितको िवँ वासमा ॅ  भएर चल्ने 
धािमर्क ूणालीह को गठबन्धन हो। ितनीह मा रोमन क्याथोिलक चचर् र 
बाइबलूितको आःथामा ॅ  भएर िगरेको सधुारवादी इसाईह  वा ूोटेःटेन्ट 
चचर्ह  समावेश भएका हनु्छन।् शैतानले ती समूहह लाई ूयोग गरेर 
परमेँ वरका जनह लाई साःती िदनेछन ् (ूकाश १३:११-१८ “11 यसपिछ 
मैले पथृ् वीबाट िनिः कआएको अक  एउटा जनावर देख। थमुाका जः ता 
त् यसका दईुटा िसङ िथए र त् यसको बोली अिज रको जः तो िथयो। 12 
त् यसले त् यो पिहलो जनावरपि बाट त् यसको ठूलो अिधकार चलायो र त् यो घाउ 
िनको भएको पिहलो जनावरलाई मान-आदर गनर् संसारका सबै मािनसलाई कर 
लगायो। 13 यो दोॐो जनावरले अचम् म-अचम् मका िचन् हह  देखायो। सबैले 
देख् ने गरी त् यसले आकाशबाट पथृ् वीमा आगो झार् यो। 14 त् यो पिहलो 
जनावरको अगािड यः ता अचम् मका िचन् हह  देखाउने शिक्त त् यसलाई िदइएको 
िथयो। यसैले गदार् संसारका सबै मािनसह लाई त् यसले भमार्यो। तरवारले 
घायल भएर पिन बाँचेको त् यो जनावरलाई मान् न सबैले त् यसको मूितर् बनाउनू 
भनेर त् यो दोॐो जनावरले हकुुम गर् यो। 15 पिहलो जनावरको मूितर्ले बोलोस ्
र त् यो मूितर् पूजा नगनह  जितलाई मािरदेओस ्भनेर त् यस जनावरको मूितर्मा 
सास फुिकिदने अिधकार दोॐो जनावरलाई िदइएको िथयो। 16 तब त् यसले 
साना र ठूला, धनी र गरीब, कमारा र मकु्त सबैलाई आफ् ना दािहने हातमा वा 
आ-आफ् ना िनधारमा िचन् ह लाउन लगायो। 17 यो दागचािहँ त् यो जनावरको 
नाउँ अथवा त् यसको सङ् ख् या िथयो अिन जित जनाले त् यो दाग पाएनन,् 
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उनीह ले िकनबेच गनर् नपाउने भए। 18 यसमा बिु  चािहन् छ,  जसको 
सम् झने शिक्त छ, त् यसले त् यो जनावरको सङ् ख् या बझुोस ्िकनभने त् यो सङ् ख् याले 
एउटा मान् छेको नाउँ बझुाउँछ र त् यसको सङ् ख् याचािहँ ६६६ हो।" र ूकाश 
१६:१३,१४ “13 तब त् यो अिज र, जनावर र झूटो अगमवक्ताको मखुबाट 
भ् यागतुाजः ता देिखने तीन अशु  आत् माह  िनः केका मैले देख। 14 यी 
अचम् म-अचम् मका िचन् हह  गन दुं  ट आत् माह  हनु।् सवर्शिक्तमान ्
परमेँ वरको ठूलो िदनमा हनेु लडाइँको लािग पथृ् वीभिरका राजाह  जम् मा 
गराउन यी तीन आत् माह  ती राजाह कहाँ जान् छन।्" र ूकाश १७:५,६ 
“4 त् यसपिछ तेॐो ः वगर्दूतले आफ् नो बटुको सबै नदी-नाला र पानीका 
मूलह मा खन् याए र ती सबै रगतै भए। 5 अिन सबै पानीलाई हेरचाह गन 
ः वगर्दूतले यसो भनेको मैले सनु, "हे पिवऽ परमेँ वर जो हनुहुनु् छ र हनुहुनु् थ् यो, 
तपाईंले गनुर्भएको न् याय ठीक छ 6 िकनभने तपाईंका अगमवक्ताह  र 
तपाईंका भक्तह को रगत उनीह ले बगाइिदए अिन तपाईंले उनीह लाई रगतै 
िपउन लाउनभुयो। उनीह ले पाउनपुन सजाय नै पाए।"  7 यसपिछ मैले 
वेदीबाट यसो भिनरहेको एउटा सोर सनु, "ूभ ुपरमेँ वर सवर्शिक्तमान,् साचँ् चै 
तपाईंको न् याय ठीक र सत् य छ!")। पितत भएका धािमर्क गठबन्धनले त्यही 
िकिसमको घमण्डलाई व्यक्त गनछ जनु ् पौरािणक बेिबलोनले परमेँ वरमािथ 
आफू मािथ भएको देखाउन खोजेको िथयो र यस संसारमा परमेँ वरको ठाउँमा 
आफू सबसबार् हनु खोजेको िथयो। दोॐो ःवगर्दूतको सन्देशले परमेँ वरका 
जनह लाई यो चेतावनी िदन्छन िक यो दु  धािमर्क ूणाली सत्यबाट िबःतारै 
िबःतारै झन झन टाढा भएर जानेछ िकनभने त्यसले यगुको अन्तमा िदइएको 
ससुमाचारको सन्देशलाई महण गदन। जब “संसारसँग चचर्को गठबन्धन हनु्छ 
तब त्यस गठबन्धनमा लाग्ने सारा इसाईह  नै परमेँ वरको वचनबाट पितत 
भएर उहाँको िव मा लाग्छन ् तब त्यसबेला बेिबलोनको पतन पूरा भएको 
हनुजान्छ।-एलेन जी ाइट, द मटे कन्शोभसीर्, प.ृ ३९०बाट पान्तिरत। 
    देहायका पदह  फेिर पढ्नहुोस:् ूकाश १४:८ “  तब पिहलो 
ः वगर्दूतको पिछ दोॐो ः वगर्दूत यसो भन् दै आए, "ध् वंश भयो! महासहर बेिबलोन 
ध् वंश भयो। त् यसले संसारका सबै जाितलाई त् यसका व् यिभचारको कचौराबाट 
िपयाएर उनीह लाई मताइिदई।", ूकाश १७:२ “संसारका राजाह ले त् योिसत 
गएर व् यिभचार गथ र संसारका मािनसह  जाँडले मातेजः तो त् यो वेँ यासँगको 
व् यिभचारमा माितरहेका िथए।" र ूकाश १८:३ “िकनभने सबै जाितह  
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त् यसको व् यिभचारले जाँड िपएर मातेझ मातेका छन।् संसारका राजाह ले 
त् योिसत गएर व् यिभचार गरे र त् यसको नमेिटने अिभलाषा तृं  णाले संसारका 
व् यापारीह  औधी धनी भए।" व्यिभचारको म  बेिबलोनले संसारलाई कसरी 
िपउन िदन्छ? म  केको ूतीक हो? 
    अनैितकताको म  अन्तको समयको बेिबलोन बेँया भएर संसारका 
मािनसह लाई िपउन िदनेछ भनेर ूकाश १७ले िचऽण गदर्छ (ूकाश 
१७:२)। 
बेिबलोनको म  भनेको के हो? मािनसह लाई बहकाउने झटुा आित्मक 
िशक्षादीक्षा र इसाई ह  भनाउँदाह ले नै ससुाचारको शु  िशक्षालाई त्यागेर 
झटुो ससुमाचारलाई सत्य भनेर मािनसह लाई फसाउने धािमर्क ूणालीलाई 
बेिबलोनले ल  पान रक्सी भनेर ूकाशको पःुतकले बताउँछ। आजभोिल धेरै 
ूोटेःटेन्ट वा सधुारवादी इसाई सम्ूदाय वा चचर्ह को रोमन क्योथोिलकसँग 
सम्बन्ध िबच्छेदभएको वा हनुपुनमा ितनीह सँग हात िमलाइरहेकाछन।् रोमन 
क्याथोिलक चचर्मा बाइबललाई ओझेलमा पारेर बाइबलले अनमुोदन नगरेका 
अनेक  परम्पराह लाई धािमर्क ूणालीमा गािभएका छन।् कितपय इसाईह  
रोमन क्याथोिलक चचर्को ॅ  िशक्षाह को ूभावमा परेर बेिबलोनको म पी 
िस ान्तह मा लागेका छन।् ती िस ान्तह मा ईँ वरवादी िबकासबादी 
िस ान्त एक हनु।् सिृ  तथा मानव सजृना परमेँ वरले नै िबकासवादको 
ूिबया अपनाएर सिृ  गनुर् भएको हो भ े िस ान्तलाई उचाल्दछ। यसले 
परमेँ वरले छ िदन लगाएर संसार सिृ  गनुर्भयो भ े उत्पि को बतृान्तलाई 
मान्दैन। यो िस ान्त ूथम ःवगर्दूतको सन्देशसँग बाझ्छ। ती इसाई 
भनाउँदाह ले नै बाइबललाई माऽ आधार बनाएर धािमर्क नीितिनयमह लाई 
पालन गनुर्पन िस ान्तह लाई परम्पराह  घसुाएर िबटुलो पारेका छन।् 
बाइबल सम्मत नभएको िलँगभेद, िबवाह आिद िशक्षाह  घसुाएर 
मािनसह लाई बाइबल र बाइबलमाऽ वा सोला िःबप्चर sola Scriptura भ े 
अवधारणालाई इसाई भनाउँदाह ले नै लत्याइरहेका छन।् झटुो िसक्षाले ल  
भएका मािनसह ले िसधा िदमागले सोच्न सक्दैनन।् जब बेिबलोनको म ले 
मािनसह  आित्मक पमा ल  हनु्छन ्तब बेिबलोननले समिुबाट िनिःकएको 
पशकुो पजुा गनर् उक्साउनेछ र यसरी पशकुो छाप ितनीह ले पाउनेछन।् 
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५. तेॐो ःवगर्दूतको सन्देश 
     परमेँ वरको सतमा रहने अथार्त ्िवँ वासमा रहने मािनसह लाई ूकाश 
१४:१२ले कसरी िचऽण गदर्छ? हेन ुर्होस ् “  परमेँ वरका आ ा पालन गन र  
येशूको िवँ वास राख् ने सन्तह को धैयर् धारणा यसैमा छ।"  
   तर परमेँ वरका जनह को िबपरीत दु चालमा चलेर दु  नै भइरहन 
चाउनेह ले उहाँको बोधको सामना गनुर्पन ूकाश १४:९,१०ले चेतावनी 

िदन्छ। परमेँ वरको बोध खिनन ुभनेको कपबाट रक्सी िपउन ुहो भनेर परुानो 
करारमा यसरी िचऽण गिरएको छ “  15 परमूभ ु इॐाएलका परमेँ वरले 
मलाई भन् नभुयो,  "मेरो बोधले भिरएको एउटा कचौरा यहाँ छ। मैले तँलाई 
पठाएका सबै जाितकहाँ यो कचौरा लैजा र ितनीह लाई िपउन लगा। 16 
त् यस कचौराबाट िपउँदा ितनीह  धरमराउनेछन ् र बौलाहा हनेुछन ् िकनभने 
ितनीह का िव मा म लडाइँ पठाउँदै छु।" यिमर्या 25:15-16। न्यायको 
िदनमा पशलुाई पूजा गन मािनसह ले केही कुरा निमिसएको रक्सी (ूकाश 
१४:१०)को पमा परमेँ वरको बोधको कचौरा िपउनपुनछ भनेर उल्लेख 
गिरँदा ितनीह ले सामना गनुर्पन न्याय कःतो कडा हनेुरहेछ भनेर देखाउँदछ। 
पौरािणक समयमा शु  रक्सी (वा अिहले पिन नेवारह ले चलाउने ऐला)मा 
पानी िमसाइन्थ्यो। जसले गदार् रक्सीको कडापनलाई कम गदर्थ्यो। तर 
परमेँ वरको बोधको रक्सी निमिसएको (आबाटु akratou)  भिनन्छ। 
निमिसएको रक्सी भन्दा परमेँ वरले यःतो िकिसमको बोध पोखाउनहुनेुछ 
जसमा कुनै दया हुँदैन र शु  रक्सीको जःतो उहाँको िरस कडा हनेुछ। 
    देहायका पदह मा के छ हेन ुर्होस:् ूकाश १४:१०,११ “10 
उनीह लाई परमेँ वरले आफ् नो बोधको कचौराबाट िपयाउनहुनेुछ। ितनीह  
पिवऽ ः वगर्दूतह  र थमुाको अगािड आगो र गन् धकमा िपरोिलनपुछर् 11 र 
उनीह लाई िपरोल् ने आगोको धवुाँ सध उँभोितर उडेर जानेछ। जितले त् यो 
जनावर र त् यसको मूितर्लाई मान-आदर गछर्न ्र त् यसको टीका लाउँछन,्  िदन-
रात आफ् नो सजायबाट िवौाम पाउनछैेनन।्”, ूकाश २०:१०‐१५ “10 
जाित-जाितलाई ठग् ने त् यो दुं  ट शैतानचािहँ आगो र गन् धकको कुण् डमा फ् याँिकयो, 
जहाँ त् यो जनावर र झूटा अगमवक्ता पिहल् यै फ् याँिकएका िथए। ितनीह ले रात-
िदन सधभिर द:ुख-कं ट भोिगरहनेछन।् 11 तब एउटा ठूलो सेतो िसंहासन र 
त् यसमािथ िवराजमान ् हनुहुनेुलाई मैले देख। उहाँको सामनु् नेबाट आकाश र 
पथृ् वी भागे र ितनीह  फेिर देखा परेनन।् 12 अिन मरेका साना र ठूला सबै 
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िसंहासनको अगािड उिभरहेको मैले देख अिन पःु तकह  खोिलएका िथए, अिन 
अक  एउटा पःु तक पिन खोिलयो जनुचािहँ जीवनको पःु तक हो। ती 
पःु तकह मा लेिखएका उनीह का कामअनसुार मरेकाह को न् याय गिरँदै 
िथयो। 13 समिुले त् यसका मदुार्ह  सिुम् पिदयो,  मतृ् य ु र पातालले आफूसँग 
राखेका मदुार्ह लाई सिुम् पिदए र सबैको आ-आफूले गरेका कामअनसुार न् याय 
भयो।14 यसपिछ मतृ् य ुर पाताल पिन अिग् न-कुण् डमा फ् याँिकए (यो अिग् न-कुण् ड 
दोॐो मरण हो)। 15 जस-जसको नाउँ जीवनको पःु तकमा लेिखएको िथएन, 
ितनीह  आगोको कुण् डमा फ् याँिकए।" “ उनीह लाई िपरोल् ने आगोको धवुाँ 
सध उँभोितर उडेर जानेछ" भ  े अथर् भझु्न देहायका पदह ले कसरी 
बझुाउँछन?् हेन ुर्होस यशैया ३४:८-१५ “ 10 त् यो रात-िदन जल् नेछ,  त् यसको 
धवुाँ सधभिर उिठरहनछे। देशचािहँ ,  यगु-यगु उजाड भइरहनेछ र त् यसबाट 
भएर कोही किहल् यै िहँड् नेछैन। 11 त् यो देशमा लाटोकोसेरो र कागह  बास 
गनछन।् परमूभलेु त् यसलाई सिृं टको अिघझ फेिर बाँझो र उजाड 
बनाउनहुनेुछ। 12 देश शासन गन कोही राजा हनेुछैन र सबै अगवुाह  
मािसनेछन।् 13 सबै महल र िकल् लाह मा काँडा र िसउँडीह  उॆनेछन ्र 
त् यहाँ ः याल र लाटोकोसेराह  बास गनछन।् 14 त् यहाँ ज ली जनावरह  
चिरिहँड् नेछन ् र भतू-ूतेह ले एक-अकार्लाई बोलाउनेछन।् त् यहाँ िवौाम गनर् 
ठाउँ खोज् दै रातको जन् त ुआउनेछ। 15 लाटोकोसेराले त् यहाँ गुडँ बनाई, फूल 
पारी बच् चा काढ् नेछ र हकुार्उनेछ। त् यहाँ िग ह  जोडी-जोडी भई जम् मा 
हनेुछन।्" र यहूदा ७ “  त् यसै गरी सदोम र गमोरा अिन विरपिरका सहरका 
मािनसह ले एकपिछ अक  गद िघनलाग् दा व् यिभचारका काम गनर् लागे। 
आगोमा नाश पािरएर ितनीह  किहल् यै निनभ् ने आगोको दण् ड पाउनेह का नमनुा 
भए।"   
    याद गनुर्होस,् आगो र गन्धकको यातनाले कुनै पिन बःतलुाई पूरै 
नाश गन भ े कुरालाई जनाउँछ। आगो र गन्धक पठाउनकुो अथर् 
परमेँ वरको न्याय हो (उत्पि  १९:२४, यशैया ३४:८-१०)। नाशको धवुा ँ
मािथ जान ु भनेको बाइबलको ूख्यात िचऽण हो। एदोमको भिवंयमा हनेु 
ध्वःत आगो र गन्धकबाट हनेुछ भनेर यशैयाले भिवंयवाणी गरेका िथए। यो 
जिलरहेको अलकऽा हनेुछ। “िदन रात यो िनभ्ने छैन। यसको धवुाँ सध मािथ 
गइरहनेछ" (यशैया ३४:१०)। यहूदाले सदोम र गमोरा अनन्त धवुाँले दण्ड 
पाइरहेका छन ्(यहूदा ७) भनेका छन।् ती सहरह  किहल्यै निनभ्ने आगोमा 
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जिलरहने भनेर अक्षरस वा वाःतिवक पमा भइरहेको छ भनेको होइन िकनिक 
ती सहरह  अिहले जिलरहेका छैनन।् पापको नितजा अनन्तको छ तर पाप 
जिलरहने भनेको होइन। ूकाशको पःुतकमा उल्लेख गिरएको “अनन्तको 
आगो" भनेको पूरै ध्वःत हनु ु हो। त्यो जल्ने ूिबया त्यितबेलासम्म 
जिलरहनेछ जब कुनै पिन िचज जल्न बाँकी रहँदैन। 
   कितपय इसाईह  वा अ  धािमर्क दशर्नह ले पापीह ले सदा सदा 
साःती पाइरहनेछ भनेर िवँ वास गछर्न।् तर हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले 
यःतो िस ान्तमा िवँ वास नगनभएकोले हामी धन्यवादी छ। तैपिन पापीह ले 
पाउन े दण्ड चानचनेु हनेुछैन भनेर पिन बझु्न ु ज री छ। दु  तथा पापीको 
िवनाश कडा र सधको िनिम्त हनेुछ वा उसको अिःतत्व रहँदैन भ  े ान हामीले 
थाहा पाएर हाॆा िूयजन र अ ह लाई सनुाउनपुन ससुमाचारको पिवऽ 
कामूित हामी कितको गम्भीर हनुपुछर् भ  ेकुराको कसरी महससु गन? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ६०३-
६१२को अध्याय “द फाइनल वािनर्  पढ्नहुोस।् 
   सारा संसारलाई िवँ वको इितहासको अन्तमा यगुको अन्त्यको 
ससुमाचार सनुाउन परमेँ वरका जनह लाई िजम्मा लगाइएको छ भनेर 
ूकाशको पःुतकले देखाउँदछ। यो काम अत्यन्त जिटल भएको कितपय 
समयमा हामी महससु गदर्छ  तर असम्भव भने छैन। तैपिन हामीह मा 
परमेँ वरको शिक्तको ूित ा छ। 
    “जनु पमा ससुमाचार सनुाउने महान काममा चािहने शिक्त 
पिहलाकोमा भएको िथयो त्यो पिछ कम हनु्छ भनेर ठा ु हुँदैन।...अनेक  तकर् , 
वादिववाद आिद गरेर सन्देश फैिलनेछैन तर परमेँ वरको आत्माले 
मािनसह को दयमा गिहरो ूभाव पारेपिछ सच्चाइकासाथ फैिलनेछ। 
ससुमाचारको बारेमा जनु तकर्  िदनपुथ्य  त्यो ूःततु भइसकेको छ। िबऊ 
रोिपएको छ। अब फल फलाउन त्यो मौलाउनेछ वा उिॆनेछ।"-एलेन जी 
ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ६११, ६१२बाट पान्तिरत। 

    परमेँ वरको अिन्तम सन्देश सनुाइसकेपिछ संसारका मािनसह  दईु 
दलमा िबभािजत हनेुछन:् जो परमेँ वरलाई ूमे गछर्न ् र उहाँका आ ाह  
दयदेिख पालन गरेर चल्दछन,् र पशिुतर बफादारी भएर उसको इच्छा 
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अनसुार चल्दछन। यो अलिगने ूिबयालाई दईु कटानी वा फसलसँग तलुना 
गिरएको छ: गहुँलाई काटेर भकारीमा जम्मा गन (ूकाश १४:१४-१६ “14 
यसपिछ मैले हेर,  त् यहाँ सेतो एउटा बादल देख र यसमािथ एउटा मािनसको 
प भएको कोही बिसरहेको देख। उहाँको टाउकोमा सनुको मकुुट िथयो र 

हातमा एउटा धािरलो हँिसया िथयो। 15 अक  एक ः वगर्दूतले परमेँ वरको 
मिन् दरबाट िनः केर बादलमा बः नहुनेुलाई यसो भनेर ठूलो सोरले कराए, “हँिसया 
लगाएर बाली काट् नहुोस ्िकनभने बेला भइसक् यो। पथृ् वीको बाली पािकसकेको 
छ।” 16 त् यहाँबाट बादलमा बः नहुनेुले नै आफ् नो हँिसया पथृ् वीमा चलाउनभुयो 
र पथृ् वीको बाली कािटयो") र म  बनाउने मेिशनमा दाखलाई पेिलयो (ूकाश 
१४:१७-२० “17 यसपिछ मैले ः वगर्मा परमेँ वरको मिन् दरबाट आएका 
अक  एक ः वगर्दूत देख। उनको हातमा पिन धािरलो हँिसया िथयो। 18 अिन 
आगोमािथ अिधकार हनेु अक  एक ः वगर्दूत वेदीबाट आए। उनले हँिसया 
समाउने ः वगर्दूतलाई ठूलो सोरले यसो भन् दै कराए, “हँिसया चलाऊ र पथृ् वीको 
दाखबारीका दाखह  काट िकनिक ितनीह  पािकसकेका छन।्” 19 त् यहाँबाट 
ती ः वगर्दूतले आफ् नो हँिसया पथृ् वीमा चलाए र दाखका झपु् पाह  कािटिदए। 
अिन दाख पेल् ने कोलझ परमेँ वरको बोधको कोलमा फ् याँिकिदए। 20 
सहरबािहर भएको कोलमा ती दाख पेिलए र त् यहाँबाट तीन सय िकलोिमटर 
लामो र गिहरो रगतको खोला बग् यो")। यगुको अन्तमा मािनसह को िबभाजन 
हनेु िवषयबःत ुूकाश १७ र १८ले बताउँदछ। 
 

िचन्तनमनन: 
अ) िवँ वमा लाख  इसाई चचर् वा सम्ूदायह  छन ्  तर सेभेन्थ‐डे 

एडभेिन्टःटले बाहेक अ  कुन चचर्ले ितन ःवगर्दूतका सन्देशह  
फैलाइरहेकाछन ् के तपाईँलाई थाहा छ? यसले गदार् हामीमा आएको 
िजम्मेवारी मह वपूणर् छ भनेर बझु्न ुिकन ज री छ? 

आ) धेरै इसाईह को िनिम्त न्यायको धारणा लोकिूय छैन, िकन होला? 
येशू आउनभुन्दा पिहले न्याय हनु्छ वा भइरहेको छ र उहाँ आउनहुुँदा 
कसले मिुक्त पाउँछ र कसले पाउँदैन भनेर फैसला भइसकेको हनु्छ 
भ  े धारणा मह वपूणर् छ भनेर ती इसाईह मा के ान छ त?  
तपाईँको सहइसाई साथीह लाई येशू आउनभुन्दा पिहले हनेु न्यायको 
बारेमा बझुाउन कसरी सहयोग गनुर्हनु्छ? 
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इ) यगुको अन्तमा हनेु घट्नाह को पिरूआेयमा साबथको बारेमा उठ्ने 
ूँ नलाई सोच्नहुोस।् िनणर्य गनुर्पन िबषयबःत ुत यो हनेुछ: ःवगर् र 
पथृ्वी सिृ  गनुर्हनेु सनातन सिृ कतार् परमेँ वरलाई हामीले पजु्ने िक 
(ूकाश १४:७) वा इसाई भनाउँदाह  नै िकन नहनु ् पशकुो पिछ 
लागेर परमेँ वरको ूित न्दी पशलुाई नै पजु्ने? सिृ  जितकै साबथ 
सबभन्दा परुानो छ भनेर बाइबलले िसकाउँदछ (उत्पि  २:२,३)। 
येशू भी ारा ःवगर् र पथृ्वीलाई परमेँ वरले नै  सिृ  गनुर्भएको हो 
भनेर ूमािणत गन आधारशीला साबथ नै हो। यगुको अन्तमा हनेु 
शङ् कटमा कुन भगवान वा परमेँ वरलाई पजु्ने भनेर रोज्न दश 
आ ाह मा (ूकाश १४:१२) एक आ ा साबथ नै हनेुछ भ े 
आत्म ानले हामीलाई के िसकाउँदछ? 
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कथा १० 
सुगँरु वा बदेँलको मासलेु ल्याएको द:ुख 

िजलसन िनटो, २९, साओ टेमो र िूिन्सपे 
 

    म १७ वषर्को हुँदा एक जना िछमेकीले मलाई सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
चचर्को बारेमा सनुाएको िथयो। मलाई सुँगरु र बदेँलको मास ुखान मनपन 
भएकोले िछमेकीको कुराको मैले वाःता गिरँन। 
     अिन एक िदन मलाई कसैले म रहेको साओ टेमोको अक  गाउँमा 
हनेु ससुाचारीय कायर्बममा भाग िलन मलाई िनम्तो िदयो। त्यस कायर्बममा 
म ूत्येक िदन गए ँर एडभेिन्टःट चचर्को बारेमा अझ जानकारी िलन मैले मेरो 
नाउँ र ठेगाना त्यस कायर्बमको आयोजकलाई िदए।ँ 
     मैले थाहा पाउन ुअिघ नै मेरो िछमेकीले मलाई उसको चचर्मा मेरो 
नाउँ आएको र अक  साबथमा ऊसँगै जान आमह गर् यो। “त्यहा ँगएर ितमीले 
अझ धेरै कुराह  िसक्नेछ " भनेर मलाई भन्यो। म अत्यन्त चिकत भए ँ
"होइन, मैले त अक गाउँमा मेरो नाउँ िदएको िथए।ँ ितॆो चचर्मा मेरो नाउँ 
कसरी आयो?" 
    म घर िनमार्णको मजदरु भएकोले म ऊसँग शिनबार चचर् गइँन। 
िकनभने मैले शिनबार पिन काम गनुर्पदर्थ्यो। 
    जब मेरो िछमेकीले म चचर् नगएको थाहा पायो तब सँगसँगै िमलेर 
बेलकुा बाइबल पढ  भनेर उसले सझुाव िदयो। केही हप् ताको बाइबल 
अध्ययन गरेपिछ िदनको ज्याला गमुाएर भतापिन साबथमा चचर् जाने मैले 
िनणर्य गर। जब म चचर्मा गए ँत्यहाँ मेरो धेरै िछमेकीह लाई देख र मलाई 
देखेर ितनीह  धेरै खशुी भए। 
    तर मलाई समःया भयो। मैले हरेक शिनबार चचर्मा जान छु ी िलन 
सिकँन। जब म चचर् नगइ काममा गइरहेको बेलामा मेरा चचर् जाने सबै 
िछमेकीह ले म कहाँ गइरहेकोछु भनेर सोध्न थाले। अक  साबथ कसैले 
नदेखोस भनेर लामो बाटो भएर काममा गए ँ तर त्यहाँ पिन एक जना 
िछमेकीले मलाई कहाँ गइरहेको? भनेर सोधेको िथयो। "म कपाल काट्न 
िहडेको" भनेर मैले िछमेकीलाई झकु् याए।ँ तर त्यस िदनभिर मेरो िववेकले 
मलाई घचघच्याइर ो। काम सकेपिछ फेिर लामो बाटो भएर घर फिकर् दै 
िथए।ँ त्यहाँ पिन चचर्मा जाने िवँ वासी िछमेकीह लाई भेट जो चचर्बाट घर 
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फिकर् दै िथए। "तपाईँ िकन चचर्मा आउनभुएन?" भनेर ितनीह ले मलाई 
सोधे। म काममा गएको िथए भनेर मैले सत्यलाई ःवीकार। त्यस िदनदेिख 
शिनबार काम गनर् छोड जसले गदार् मैले मेरो जािगर गमुाउनपुर् यो। 
    मेरो घरको कुनै पिन पिरवार एडभेिन्टःट िथएनन ्त्यसैले मैले काम 
छोडेकोले मसँग सबै िरसाए। मेरी आमाले सुँगरुको मास ु िमसाएर खाना 
पकाउनहुनु्थ्यो तर मलाई त्यो मन पिररहेको िथएन। धेरै पल्ट म भोकै सतु् न 
गए।ँ एक िदन आमाले मलाई सोध्नभुयो "सुँगरुको मास ुनखाने चचर्मा ितमी 
िकन गइरहेका छौ?" "ितमीले शिनबार िकन काम गदनौ" मेरो बबुाले 
केरकार गरेर सोध्नभुयो। मेरा सात जना दाजभुाइह  चपुचाप लागेर मेरो 
अवःथालाई हेिररहे। नौ मिहना पिछ मैले बिप् तःमा िलए।ँ नयाँ चचर्का 
सदःयह को िनिम्त पाःटरले ःवागतको ूवचन िदएका िथए। त्यसबेला एक 
मिहलाले मलाई भिनन ् िक हामीह को आित्मक चनुौितह  अब हामीले 
खप् नपुनछ। छक् क पद मैले भन "यो भन्दा अ  चनुौित के होला र? मैले धेरै 
चनुौितह  खिपरहेको छु।" 
    ती मिहलाले सत्य कुरो बोलेकी िथइन।् जब मेरा बाबआुमाले मैले 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा िलए ँ भनेर खबर गर तब ितनीह ले 
मलाई घरबाट िनकािल िदए। म रोए ँम कहाँ जाने मलाई थाहा िथएन। दईु 
मिहना सम्म ितनीह  उठ्नभुन्दा अिघ र सतेुपिछ म घरमा सतु् न जान्थ। 
    मसँग बिप् तःमा िलने मिहलाले मलाई खाना िदइन।् म िदनभरी 
कामको खोजीमा िहँडडलु गिररह तर केही काम पिन पाइँन। म रोए ँर ूाथर्ना 
गर "ूभ ु मलाई िवँ वासमा दिरलो बनाउनहुोस ् र मलाई काम गनर् बाटो 
खोिलिदनहुोस।्" 
    केही समयपिछ ताइवानको एक कृषी कम्पनीले मलाई ितनीह को 
एउटा आयोजनामा सहयोग गनर् काम िदयो। त्यहाँबाट मैले तलब पाए ँर मेरा 
बाबआुमालाई िदए।ँ मेरो पैसा पाएपिछ ितनीह  खशुी भए र ितनीह  मसँग 
िरसाउन छोडे। 
     अिन परमेँ वरले एकदमै अचम्मको काम गनुर्भयो। मेरा पाँच जना 
दाजभुाइह  पिन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भए र मेरा दईु जना भितजाह ले पिन 
बिप् तःमा िलए। मेरा पिरवारका १० सदःयह  चचर्मा समावेस भए। पक्षघात 
हनुभुन्दा केही समय अिघ मेरो बबुा पिन केही समय चचर्मा आउनभुएको 
िथयो। 
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    आज म साओ टेमोमा रहेको एडभेिन्टःट ःकूलमा काम गदर्छु। म 
िव ाथीर्ह लाई खेतबारीमा कसरी काम गन भनेर िसकाउँदछु। 
    म अिहले िववािहत भएको छु। जनु मिहलाले मलाई मेरो 
अन्धकारको समयमा मलाई खाना िदएकी िथइन ् उनको एक जना बिहनी 
िथइन।् त्यस मिहलाले उनलाई चचर्मा लैजान मलाई अर् हाउँिथन।् ती मिहला 
अन्तै सरे पिन उनकी बिहनीलाई चचर्मा लिगरहन मलाई अनरुोध गरेकी 
िथइन।् त्यस बिहनीले बिप् तःमा िलइन ्र अिहले उनी मेरी ौीमती भएकी िछन ्
र हामीह को एक छोरी भएको छ। 
    बाइबलको एक पद म सध याद गदर्छु। त्यसले गदार् मलाई 
परमेँ वरका अिडग हनु ूरेणा िमलेको िथयो। त्यो भजन १२५:१मा छ "जो 
परमेँ वरमािथ भरोसा राख् दछ त्यो िसयोन पहाड जःतै हनु्छ। उसलाई कसैले 
पिन हल्लाउन सक्दैन। ऊ सध िःथर रहन्छ" ( पान्तिरत)। 
    हो, जो परमेँ वरमा भरोसा राख् दछ त्यो िसयोनको पहाड जःतै हनु्छ 
र सध िःथर रहन्छ। 
     (यस ऽैमािसक भेटीको केही भाग साओ टेमोमा सभाघर बनाउन 
सहयोग िमल्नेछ) 

 -िजलसन नेटोले आन्द्र्य ुमेकचेःनेलाई िदइको अन्तरवातार्को आधारमा 
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