
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह :  ूकाश १५:१,ूकाश ७:१-३, ूकाश 

१४:९,१०, ूकाश १६:१-१२, ूकाश १७:१, दािनएल ५, ूकाश १६:१६ 
र २ थेःसोिलिनकी २:९-१२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "हे परमूभ,ु तपाईंको डर कसले मान् दैन अथार्त ्
तपाईँूित अगाध ौ ा कसले राख् दैन र?  र तपाईंका नाउँको मिहमा कसले 
गदन?  िकनिक तपाईं माऽ पिवऽ हनुहुनु् छ। सबै रा का मािनसह  आएर 
तपाईंलाई दण् डवत ् गनछन ्,  िकनभने तपाईंका धािमर्क कायर्ह  ूकट भएका 
छन ्।” (ूकाश १५:४ पान्तिरत)। 
     शैतान, उसका मितयारह  र दु ह को सदाको िनिम्त नाश हनु 
ितनीह को र परमेँ वरको बीचमा हनेु अिन्तम यु लाई  आिमर्गे न (गोग र 
मागोग) भिनन्छ जनु ूकाश २०मा उल्लेख गिरएको छ। त्यस समय 
"रा ह  िरसले चरु भएको" भनेर ूकाश ११:१८ले त्यस घट्नाको सारांश 
बताउँछ। यस संसारमा हनेु अिन्तम िःथित देहायसँग िमल्दोजलु्दो छ: अिन्तम 
िदनमा हनेु घट्नाह को िबवरण येशूले िदनभुएको ("५ अब कोही-कोहीले 
सनु् दर-सनु् दर ढु ाह  र दानमा ूाप् त भएका साममीह ले ससुिज् जत पािरएका 
मिन् दरको िवषयमा कुरा गनर् लागे। येशूले भन् नभुयो,  ६ “ितमीह ले जे 
देिखरहेका छौ, यः तो समय आउनेछ जब एउटा ढु ामािथ अक  ढु ा रहनेछैन, 
ती जम् मै भित् कनेछन ्।”   लूका २१:५-६), त्यसपिछ बिषर्ने परमेँ वरको बोध 
जनु िक पँ चाताप नगन र पापमै ल  भएर बःने पापी दु  अत्याचारीमािथ 
सातवटा अिन्तम िबपि  वा महामारीको पमा खिनएर परमेँ वरले अिन्तम न्याय 
गनुर्हनेु फैसला ("मैले ः वगर्मा ठूलो र अचम् मको अक  एउटा िचन् ह देख: सात 
ः वगर्दूतह ले सात वटा अिन् तम िवपि  िलएका िथए,  िकनिक ितनीह मा नै 
परमेँ वरको बोध समाप् त भएको छ" ूकाश १५:१)। 
   सात जना ःवगर्दूतह ले परमेँ वरको बोधले भिरएको सातवटा 
कचौरा भिरएको ँयको िचऽण गरेर ूकाश १५ अध्याय खोल्दछ। तर पापी 
तथा अधमीर्ह मािथ परमेँ वरको बोध खिननभुन्दा पिहला परमेँ वरका 
िन ावान जनह को भिवंयको बारेमा एक झलक पिन देखाइएको छ (ूकाश 

११  सातवटा अि तम सातवटा अि तम 
महामारीहमहामारीह
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१५:१-४)। "पश,ु उसको मूितर्, उसको छाप र संख्या तोिकएको उसको 
नाउँमािथ िबजयी" भएका उहाँका जनह को बारेमा वणर्न गिरएको छ (ूकाश 
१५:२)। त्यसबेला ितनीह  िससाको समिु जःतो ःथानमा खडा भएका 
हनु्छन,् ितनीह ले मोशा र थमुाको भजन गाउँदछन।् जब मोशाको नेततृ्वमा 
इॐाएलीह लाई परमेँ वरले लाल सागर पार गराउनभुयो तब ितनीह ले 
भाविबभोर भएर उहाँको िबजयको उत्सब मनाएका िथए। जब इिजप्टको 
फौजले फािटएको लाल समिुमा इॐाएलीह लाई खेद् दै िथए तब ती 
इॐाएलीह  समिु पारभएपिछ त्यो समिु फेिर जोिडएर ती फौजलाई 
िनिलिदएको िथयो। त्यसबेला मोशाले परमेँ वरको ःतिुत गद िबशेष भजन 
गाएका िथए (ूःथान १५:)। त्यसकै सम्झना गद परमेँ वरका जनह ले पिन 
यगुको अन्तमा ितनीह लाई आति त बनाउनेह को पतन हनुभुन्दा अिघ 
मोशाले गाएको गीत जःतै गीत गाउनेछन।् 
    ती िबजयी हनेु सन्तह  ितनै हनु ् जनु ूकाश १४:१-५मा 
१,४४,००० भनेर सम्बोधन गिरएको िथयो। पशकुो छाप लगाउन अःवीकार 
गरेको कारणले ितनीह लाई अिन्तम सात महामारी वा िबप ीह बाट सरुिक्षत 
रािखएका िथए। अिन येशूको दोॐो आगमनमा ितनीह को नाशवान शरीर 
किहल्यै नाश नहनेु शरीरमा पिरवतर्न हनेुछ र ितनीह  अजम्मरी जीवनको 
व ले पिहिरनेछन ् (१ कोरन्थी १५:५१-५४) र ितनीह  पनु त्थान भएका 
अ  सन्तह सँग िमल्नेछन।् जब येशू उहाँको मिहमामा र शिक्तमा 
आउनहुनु्छ तब त्यो कायर् सम्प  हनेुछ ("तब हामी बाँिचरहेका र 
छोिडएकाह  ूभलुाई आकाशमा भे  न ितनीह का साथसाथै बादलमा 
उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी सध ूभसँुग रहनेछ " १ थेसलोिनकी ४:१७)। 
 

१. अिन्तम सात िबप ीह को अथर् 
     परमेँ वरूित अगाध ौ ा राखेर उहाँको मागर्मा िहँड्ने िक 
बेिबलोन पी पापको ूतीकमा गटुमिुटएर रमाइलो गिररहन चाहने भनेर ूत्येक 
मािनसले िदनिदनै र यगुको अन्तसम्ममा पिन िनणर्य गिररहेको हनु्छ। तर येशू 
आउनभुन्दा िठक पिहले शैतानको िबनाशकारी बोधको बतास जनु 
सम्हािलरहेको िथयो (ूकाश ७:१-३) त्यो फुित्कनेछ। अिन त्यसपिछ 
सातवटा महामारी अथार्त ्िबप ी खिननेछ। 

19२ 



     ूकाश १५:१मा उल्लेख गिरएको छ "मैले ः वगर्मा ठूलो र अचम् मको 
अक  एउटा िचन् ह देख: सात ः वगर्दूतह ले सात वटा अिन् तम िवपि  िलएका 
िथए,  िकनिक ितनीह मा नै परमेँ वरको बोध समाप् त भएको छ।" तर यो 
पदको ममर् बझु्न र अिन्तम सात महामारीह को बारेमा अथर्पूणर् पमा जा  
ूःथान ७देिख ११ अध्यायको पृ भिूम जा  ज री छ अिनमाऽ ती िबप ी 
अथार्त ्महामारीह को लआयको बारेमा िसक्नसक्दछ । हेन ुर्होस,् ूःथान ७ "१ 
तब परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “हेर ्,  मैले तँलाई फारोको िनिम् त ईँ वरतलु् य 
बनाएको छु,  र तेरो दाज ुहा न तेरो ूवक्ता हनेुछ। २ म जे तँलाई हकुुम 
गनछु तले त् यही बता, र तेरो दाज ुहा नले इॐाएलीह लाई त् यसको देशबाट 
जान िदओस ् भनी फारोलाई भन् नेछ। ३ तर म फारोको दय कठोर 
गराइिदनेछु। अिन मेरा िचन् हह  र आँ चयर्कमर्ह को संख् या िमौमा 
बढ़ाउनेछु। ४ तर फारोले चािहँ ितमीह का कुरा सनु् नेछैन। तब म आफ् नो 
शिक्त िमौमािथ देखाउनेछु, र ठूलो इन् साफ गरीकन म मेरा दलह , अथार्त ् मेरा 
ूजा इॐाएलीह लाई िमौबाट िनकालेर ल् याउनेछु। ५ जब म िमौमािथ 
आफ् नो हात उठाएर उनीह कै बीचबाट इॐाएलीह लाई िनकालेर ल् याउनछुे, 
तब िमौीह ले थाहा पाउनछेन ् िक म परमूभ ुरहेछु।”   ६ मोशा र हा नले 
परमूभलेु ितनीह लाई हकुुम गनुर्भएबमोिजम ितनीह ले गरे। ७ फारोिसत 
कुरा गदार् मोशा असी वषर्का र हा नचािहँ िऽयासी वषर्का िथए। ८ तब 
परमूभलेु मोशा र हा नलाई भन् नभुयो,  ९ फारोले ितमीह लाई “कुनै 
आँ चयर्कमर् देखाओ’ भन् दा,  तले चािहँ हा नलाई भन ् नू,  ‘तपाईंको लहरुो िलएर 
फारोको साम ुफ् याँिकिदनहुोस ्, र त् यो साँप बन् नेछ’।”   १० तब मोशा र हा न 
फारोकहाँ गएर परमूभलेु आ ा गनुर्भएबमोिजम गरे। हा नले आफ् नो लहरुो 
िलएर फारो र उनका अिधकारीह का सामनु् ने फािलिदए,  र त् यो साँप बन् यो। 
११ तब फारोले पिन ानी मािनस र टुनामनुा गनह लाई बोलाइपठाए, र ती 
िमौका जादूगरह ले पिन आफ् नो-आफ् नो गोप् य सीपले त् यसै गरे: १२ हरेकले 
आफ् नो-आफ् नो लहरुो फाल् यो,  र त् यो साँप बन् यो। तर हा नको लहरुोले 
उनीह का लहरुालाई िनल् यो। १३ तर फारोको दय कठोर भयो, र परमूभलेु 
भन् नभुएअनसुार नै उनले ितनीह का कुरा सनेुनन ्। १४ तब परमूभलेु 
मोशालाई भन् नभुयो,  “फारोको दय कठोर भएको छ। त् यसले मािनसह लाई 
जान िदँदैन। १५ तँचािहँ िबहानै फारो नदीितर गइरहेको बेलामा त् यसकहाँ जा। 
नील नदीको िकनारमा त् यसलाई भे  न उिभरहनू, र त् यो साँप बनेको लहरुो पिन 
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हातमा लैजा। १६ त् यसलाई यसो भन् नू, “परमूभ ुिहॄूह का परमेँ वरले मलाई 
यसो भनेर तपाईंकहा ँ पठाउनभुएको छ: ‘मेरा ूजालाई उजाड़-ः थानमा मेरो 
आराधना गनर्लाई जान दे। तर तले अिहलेसम् म मािननस ्। १७ यसकारण 
परमूभ ुभन् नहुनु् छ: म परमूभ ुहुँ भन् ने कुरा तले यसरी थाहा पाउनेछस ्। हेर ्, म 
नील नदीको पानी मेरो हातमा भएको लहरुोले िहकार्उनेछु, र त् यो रगत बन् नेछ। 
१८ अिन नदीका माछा मनछन ्,  र नदी सा॑ै गन् हाएको कारण िमौीह ले 
त् यसको पानी खान सक् नेछैनन ्’।”    १९ फेिर परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, 
“हा नलाई भन ्, ‘तपाईंको लहरुो िलएर िमौमा जित पानी छ, अथार्त ् खोला, कुला 
र पोखरीका पानी रगत भइजाऊन ् भनी ती सबैमािथ तपाईंको हात पसानुर्होस ्’। 
अिन ितनीह  रगत हनेुछन ्। िमौभिर भएको पानी,  काठ अथवा ढु ाका 
घड़ाह को पानीसमेत रगत हनेुछ’।”  २० तब मोशा र हा नले परमूभकुो 
आ ाबमोिजम गरे। फारो र उनका अिधकारीह कै सामनु् ने ितनले लहरुो 
उठाएर नील नदीको पानीमा िहकार्ए। तब जम् मै पानी रगत भइहाल् यो। २१ 
नील नदीका माछाह  मरे, र नदी गन् हाउन लाग् यो, र िमौीह ले नदीको पानी 
खान सकेनन ्। िमौको सबै पानी रगत भयो। २२ तर िमौका जादूगरह ले 
पिन आफ् ना गोप् य सीप ारा त् यसै गरे। अिन परमूभलेु भन् नभुएझ फारोको दय 
कठोर भयो, र उनले ितनीह का कुरा सनेुनन ्। २३ तब फारो फकर आफ् नो 
महल गए, अिन उनले यस कुराको ख् यालै पिन राखेनन ्। २४ सारा िमौीह ले 
नीलको विरपिर पानीको लािग खन् न लागे,  िकनभने नील नदीको पानी खान 
सिकँदैनथ् यो। २५ परमूभकुो ूहार नदीमािथ सात िदन र ो।", ूःथान ८ 
"१ फेिर परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो,  “गएर फारोलाई भन ्,  ‘परमूभ ु यसो 
भन् नहुनु् छ: मेरा ूजाह लाई मेरो आराधना गनर्लाई जान दे। २ तले 
ितनीह लाई जान िदइनस ् भने म तेरो सारा देशलाई भ् यागतुाह  पठाएर 
सताउनेछु। ३ अिन नील नदी भ् यागतुाले भिरनेछ, र ती तेरो महल, तेरो सतु् ने 
कोठा,  तेरो पल ,  तेरा अिधकारीह का घर-घरमा र तेरा ूजामािथ,  र तेरा 
चलुाह  र पीठो मु  ने आ॑ीह मा आउनेछन ्। ४ ती भ् यागतुाह  तँ र तेरा 
ूजाह ,  र तेरा सारा अिधकारीह मािथ पिन आउनेछन ्’।”   ५ तब परमूभलेु 
मोशालाई भन् नभुयो, “हा नलाई भन ्,  ‘आफ् नो लहरुो िलएर खोलाह , कुलाह  र 
पोखरीह मािथ हात पसानुर्होस ्,  र िमौभिर भ् यागतुाह  आऊन ्’।”    ६ यसैले 
हा नले आफ् नो हात िमौका पानीह मािथ पसारे र भ् यागतुाह  िनः केर िमौदेशै 
ढाके। ७ तर जादूगरह ले पिन आफ् ना गोप् य सीप ारा त् यसै गरे,  र िमौमा 
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भ् यागतुाह  िनकाले। ८ तब फारोले मोशा र हा नलाई बोलाउन पठाए, र भने, 
“परमूभिुसत िबन् ती गर,  िक उहाँले म र मेरा ूजाबाट भ् यागतुाह  लैजाऊन ्, 
अिन परमूभकुो िनिम् त बिल चढ़ाउनलाई ितॆा मािनसलाई म जान िदनेछु।”  ९ 
मोशाले फारोलाई भने,  “हकुुम गनुर्होस ्,  कुन बेला म तपाईं र तपाईंका 
अिधकारीह  र तपाईंका ूजाका िनिम् त िबन् ती ग ,ँ  र भ् यागतुाह  तपाईं र 
तपाईंका घरह बाट नं ट भएर जाऊन ् र नील नदीमा माऽै रहून ्?”  १० उनले 
भने, “भोिल।” मोशाले भने, “तपाईंको वचनअनसुार होस ्, र तपाईंले जान् नहुोला िक 
परमूभ ु हाॆा परमेँ वरजः तो अ  कोही छैन। ११ भ् यागतुाह  तपाईं र 
तपाईंका घरह  र तपाईंका अिधकारीह  र तपाईंका ूजाबाट फकर जानेछन ्, र 
केवल नील नदीमा माऽ रहनेछन ्।”   १२ तब मोशा र हा न फारोकहाबँाट 
िनः केर गए। परमूभलेु फारोमािथ पठाउनभुएका भ् यागतुाह का बारेमा मोशाले 
पकुारा गरे। १३ अिन परमूभलेु मोशाको वचनअनसुार गनुर्भयो। भ् यागतुाह  
घर, आगँन र मैदानमा मरे। १४ मािनसह ले ती बटुलेर थुू ो लगाए, र देश 
गन् हाउन लाग् यो। १५ तर जब फारोले सबै शान् त भएका देखे, तब परमूभलेु 
भन् नभुएझ उनले आफ् नो दय कठोर गरे, र मोशा र हा नका कुरा सनेुनन ्। 
१६ फेिर परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “हा नलाई भन ्, ‘तपाईंको लहरुो िलएर 
जिमनको धूलोमा िहकार्उनहुोस ्, र ती िमौभिर भसुनुा बिनऊन ्’।” १७ ितनीह ले 
त् यसै गरे। जब हा नले लहरुो िलएर आफ् नो हात पसारेर जिमनको धूलोमािथ 
िहकार्ए, तब मािनसह  र पशहु मा भसुनुा लागे। सारा िमौभिरको धूलो भसुनैु-
भसुनुा भयो। १८ ती जादूगरह ले पिन आफ् ना गोप् य सीप ारा भसुनुा ल् याउन 
खोजे,  तर सकेनन ्। मािनसह  र पशहु मा भसुनुा रिहरहे। १९ तब 
जादूगरह ले फारोलाई भने,  “यसमा त परमेँ वरकै हात छ।”  तर परमूभलेु 
भन् नभुएबमोिजम फारोको दय कठोर भयो, र उनले ितनीह का कुरा सनेुनन ्। 
२० फेिर परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “िबहान सबेरै उठेर फारो नदीितर जाँदा 
त् यसको साम ुहािजर हो। त् यसलाई भन ्, ‘परमूभ ुयसो भन् नहुनु् छ: मेरो आराधना 
गनर् मेरा ूजालाई जान दे। २१ मेरा ूजालाई जान िदइनस ् भने,  हेर ्,  तँ,  तेरा 
अिधकारह  र तेरा ूजामािथ र तेरा घरह मा म हूलका हूल झीगँा पठाउनेछु, 
र िमौीह का घर-घरमा र ितनीह  रहेका ठाउँह मा समेत हूलका हूल झीगँा 
थिुूनेछन ्। २२ “  ‘तर त् यस िदन म मेरा मािनसह  बः ने गोशेन ूदेशलाई 
चािहँ छुट् ाउनेछु, र त् यहाँ झीगँाका बथान हनेुछैन। तब तले जान् नेछस ् िक म, 
परमूभ ुयस देशमा छु। २३ यसरी म मेरो ूजा र तेरो ूजाको बीचमा िभन् नता 
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ल् याउनेछु। यो आँ चयर्पूणर् िचन् ह भोिल हनेुछ’।”   २४ अिन परमूभलेु त् यसै 
गनुर्भयो। फारोको महल,  उनका अिधकारीह का घर-घरमा हूलका हूल 
झीगँाह  आए, र झीगँाह को कारण िमौ बरबाद भयो। २५ तब फारोले मोशा 
र हा नलाई बोलाएर भने,  “ितमीह  गएर यही देशिभऽ आफ् ना परमेँ वरको 
िनिम् त बिल चढ़ाओ।”  २६ तर मोशाले भने,  “यसो गनुर् ठीक हुँदैन,  िकनिक 
परमूभ ु हाॆा परमेँ वरको िनिम् त हामीले चढ़ाउने बिलदेिख िमौीह  घीन 
मान् छन ्। िमौीह कै आखँाका सामनु् ने उनीह ले घीन गन बिल हामीले चढ़ाय  
भनेता उनीह ले हामीलाई ढु ाले नहान् लान ्? २७ हामी तीन िदनको बाटो गएर 
उजाड़-ः थानमा परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरले आ ा गनुर्भएबमोिजम उहाँको िनिम् त 
हामीले बिल चढ़ाउनपुछर्।” २८ फारोले भने,  “म ितमीह लाई उजाड़-ः थानमा 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िनिम् त बिल चढ़ाउनलाई जान त िदनेछु, तर 
धेरै टाढ़ाचािहँ नजाओ। अब मेरो िनिम् त िबन् ती चढ़ाइदेओ।” २९ मोशाले भने, 
“म तपाईंबाट बािहर जानासाथ, फारो र तपाईंका अिधकारीह  र ूजाबाट भोिल 
नै ती झीगँाका हूल हटून ् भनी म ूाथर्ना गनछु। तर परमूभकुो िनिम् त बिल 
गनर् जान निदएर फारोले फेिर-फेिर छल नगनुर्होला।”    ३० तब मोशा 
फारोकहाँबाट बािहर गएर परमूभलुाई िबन् ती गरे। ३१ अिन परमूभलेु 
मोशाको वचनअनसुार गनुर्भयो,  र फारो र उनका अिधकारीह  र उनका 
ूजाकहाँबाट ती झीगँाका हूल एउटै पिन नरहने गरी हटे। ३२ तर यस पल् ट 
पिन फारोले आफ् नो दय कठोर पारे र मािनसह लाई जान िदएनन ्।", ूःथान 
९ "१ फेिर परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो,  “फारोकहा ँ गएर त् यसलाई भन ्, 
‘परमूभ ु िहॄूह का परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: मेरा ूजालाई मेरो आराधना 
गनर्लाई जान दे। २ तले ितनीह लाई जान िदन अः वीकार गिरस ् र अझै रोकेर 
रािखस ् भने,  ३ खेत-मैदानमा भएका तेरा पशहु ,  अथार्त ् घोड़ा,  गधा,  ऊँट, 
गाईबः तहु  र भेड़ाबाभाह मािथ परमूभकुो हात पनछ, र त् यहाँ भयानक ढ़ी 
आउनेछ। ४ तर परमूभलेु इॐाएलका गाईबः त ु र िमौका गाईबः तमुा भेद 
राख् नहुनेुछ,  र इॐाएलीह को एउटै पिन पश ु मनछैन’।”   ५ परमूभलेु यसो 
भनेर एक िनिँ चत समय ठहराउनभुयो, “भोिल नै यस देशमा परमूभलेु यो काम 
गनुर्हनु् छ।”  ६ अिन भोिलपल् ट परमूभलेु त् यो काम गनुर्भयो,  र िमौका सबै 
गाईबः त ुमरे,  तर इॐाएलीह को एउटै पिन गाईबः त ुमरेन। ७ फारोले सो 
हेनर्लाई मािनसह  पठाए,  तर इॐाएलीह का गाईबः तहु मध् येको एउटै पिन 
मरेको उनीह ले देखेनन ्। तापिन फारोको दय कठोर भई नै र ो, र उनले 
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मािनसह लाई जान िदएनन ्। ८ फेिर परमूभलेु मोशा र हा नलाई भन् नभुयो, 
“भ ीबाट आफ् ना-आफ् ना मु ीभिर खरानी लेओ, र मोशाले फारोका आखँाकै साम ु
यो आकाशितर छिरिदओस ्। ९ त् यो सारा िमौमा मिसनो धूलो भएर िमौका 
सबै मािनस र पशकुा शरीरमा खिटरा बन् नेछन ्।”   १० तब ितनीह  भ ीको 
खरानी िलएर फारोको सामनु् ने खड़ा भए, र मोशाले हावामा त् यो छिरिदए। अिन 
मािनस र पशकुा शरीरमा खिटरा िनिः कआए ११ जादूगरह  खिटराको कारणले 
गदार् मोशाको सामनु् ने िटक् नै सकेनन ्,  िकनिक जादूगरह का शरीरमा र सारा 
िमौीह का शरीरमा खिटरा िनः केका िथए। १२ तर परमूभलेु फारोको दय 
कठोर गराउनभुयो,  र परमूभलेु मोशालाई भन् नभुएझ उनले मोशा र हा नका 
कुरा सनेुनन ्। १३ फेिर परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो,  “िबहान सबेरै उठेर 
फारोको सामनु् ने हािजर हो,  र त् यसलाई भन ्,  ‘परमूभ ु िहॄूह का िहॄूह का 
परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: मेरो आराधना गनर्लाई मेरा ूजालाई जान दे। १४ 
नऽभने यस पल् ट तँमािथ र तेरा अिधकारीह  र ूजामािथ पूरा शिक्तमा मेरा 
सबै िवपि ह  म पठाउनेछु,  तािक सारा पथृ् वीमा मजः तो कोही रहेनछ भनी 
तँलाई थाहा होस ्। १५ िकनिक यिद मैले आफ् नो हात पसारेर तँलाई र तेरा 
ूजालाई ढ़ीले ूहार गरेको भएदेिख तँ पथृ् वीबाट मेिटनेिथइस ्। १६ तर मेरो 
शिक्त ूकट गन अिभूायले नै मैले तँलाई जीिवत राखेको छु, िक सारा संसारमा 
मेरो नाउँको घोषणा होस ्। १७ अझै पिन मेरो ूजालाई जान निदएर तँ आफै 
खूब ठूलो बन् छस ्। १८ यसकारण भोिल यसै बेला म यः तो घोर अिसना 
बसार्उनेछु जो िमौ ः थािपत भएको िदनदेिख अिहलेसम् म बिसर्एको छैन। १९ 
अब मािनसह  पठाएर मैदानमा भएका गाईबः तहु  र जे-जे छन ्,  सबै चाँड़ै 
िभत्र्या,  िकनिक मैदानमा छोिड़एका र घरमा नहलेुको हरेक मािनस र पशमुािथ 
अिसना बिसर्नेछ,  र ती मनछन ्’।”  २० फारोका अिधकारीह मध् ये जसजसले 
परमूभकुा वचनको डर माने,  उनीह ले आफ् ना-आफ् ना नोकरह  र 
गाईबः तहु लाई घरिभऽ हलेु। २१ तर परमूभकुा वचनको वाः ता नगनचािहँले 
आफ् ना-आफ् ना नोकरह  र गाईबः तहु  मैदानमा नै रहन िदए। २२ तब 
परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो,  “तेरो हात आकाशितर पसार ्,  र सारा िमौभिर 
अिसना परोस ्–  िमौभिरका मािनस,  पश,ु बारीमा उॆने सबैमा अिसना बस स ्।” 
२३ तब मोशाले आफ् नो लहरुो आकाशितर पसारे, र परमूभलेु गजर्न र अिसना 
पठाउनभुयो,  र पथृ् वीसम् म िबजलुी चम् क् यो। अिन परमूभलेु िमौमा अिसना 
बसार्उनभुयो। २४ अिसना पर् यो र िबजलुी चम् क् यो। यः तो त िमौ रां शको 
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ूारम् भदेिख भएको िथएन। २५ अिसनाले सारा िमौभिरका मैदानका मािनस र 
पश ुदवैुलाई च ु ो। अिसनाले बारीमा उॆकेा सबैलाई च ु ो र सबै खह  
ना ा पार् यो। २६ केवल इॐाएलीह  भएको गोशेन ूदेशमा अिसना परेन।२७ 
तब फारोले मोशा र हा नलाई बोलाएर भने, “यस पल् ट मैले पाप गर। परमूभ ु
धमीर् हनुहुनु् छ, म र मेरा ूजा गलत रहेछ । २८ परमूभलुाई िबन् ती गिरदेऊ, 

िकनिक यो गजर्न र अिसना पयार्प् त भयो। म ितमीह लाई जान िदनेछु। 
ितमीह  अब अझै बः नपुदन।”   २९ मोशाले उनलाई जवाफ िदए,  “सहरबाट 
िनः कने िबि कै म परमूभिुतर आफ् नो हात पसानछु, र गजर्न थािमनेछ, र अिसना 
बिसर्नेछैन। अिन तपाईं जान् नहुोला िक पथृ् वी परमूभकैु हो। ३० तर मलाई 
थाहा छ,  तपाईं र तपाईंका अिधकारीह ले भने परमूभ ु परमेँ वरको डर 
अझसम् म मान् नभुएको छैन।”   ३१ (सनपाट र जौमा अिसनाको ूहार परेको 
िथयो,  िकनिक जौमा बाला लािगसकेको िथयो, र सनपाटचािहँ फुिलसकेका िथए। 
३२ तर गहँू र किठयागहँूमा चािहँ ूहार परेन, िकनिक तीचािहँ पिछ पाक् छन ्।) 
३३ अिन मोशा फारोबाट सहरदेिख िनः केर गए,  र परमूभिुतर आफ् ना हात 
पसारे। तब गजर्न र अिसना थािमयो, र जिमनमा पानी ओइिरएन। ३४ तर जब 
फारोले पानी, अिसना र गजर्न थािमएका देखे, तब उनले अझ ब  ता पाप गरे, र 
उनले र उनका अिधकारीह ले आफ् ना दय कठोर गरे। ३५ यसरी फारोको 
दय कठोर भयो,  र परमूभलेु मोशालाई भन् नभुएबमोिजम उनले 
इॐाएलीह लाई जान िदएनन ्।", ूःथान १० "१ फेिर परमूभलेु मोशालाई 
भन् नभुयो,  “फारोकहा ँजा,  िकनिक उनीह का बीचमा मेरा यी िचन् हह  देखाऊँ 
भनेर नै मैले त् यो र त् यसका अिधकारीह का दय कठोर गरेको हुँ, २ तािक 
मैले कसरी िमौीह को उपहास गर,  र उनीह का बीचमा कः ता-कः ता 
िचन् हह  देखाए ँसो तले आफ् ना छोरा-नाितह लाई बताउनू, र परमूभ ुम नै हु ँ
भनी तँलाई थाहा होस ्।” ३ तब मोशा र हा न फारोकहाँ गएर उनलाई भने, 
“परमूभ ु िहॄूह का परमेँ वर भन् नहुनु् छ,  ‘किहलेसम् म तँ मेरो अिग नॆ हनु 
अः वीकार गछर्स ्? मेरा ूजालाई जान दे, र ितनीह ले मेरो आराधना ग न ्। ४ 
तले मेरा ूजालाई जान िदन अः वीकार गिरस ् भने, भोिल म तेरा िसमानािभऽ 
सलहह  ल् याउनेछु। ५ ितनीह ले जिमनको सतह यः तो गरी ढाक् नेछन ् िक 
जिमन देिखनेछैन। अिसनाबाट जोिगएर उॄेका सबै कुरा ितनीह ले खानेछन ्। 
ितमीह का वनमा उॆकेा सबै खपात ितनीह ले खानेछन ्। ६ तेरा घरमा र 
तेरा सबै अिधकारीह का घरमा र सारा िमौीह का घरमा ती भिरनेछन ्। त् यित 
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िबघ ्न सलह त तेरा िपता-पखुार्ह ले यस देशमा आएदेिख आजसम् म किहल् यै 
देखेका िथएनन ्’।”  तब मोशा फकर फारोबाट िनः केर गए। ७ फारोका 
अिधकारीह ले उनलाई भने, “किहलेसम् म यो मािनस हाॆा लािग पासो बन् ने? ती 
मािनसह लाई ितनीह का परमूभ ु परमेँ वरको आराधना गनर्लाई जान 
िदनहुोस ्। िमौदेश नं ट भइसक् यो भन् ने के हजूरलाई थाहा छैन?” ८ अिन मोशा 
र हा न फारोकहाँ ल् याइए। उनले ितनीह लाई भने,  “जाओ,  परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरको आराधना गर। तर जानेह चािहँ को-को हनु ्?”   ९ 
मोशाले भने, “हामी, हाॆा केटाकेटी, बूढ़ाबूढ़ी, छोराछोरी, भेड़ाबाभा र गाईबः तहु  
िलएर जानेछ , िकनिक हामीले परमूभकुो िनिम् त चाड़ मान् नपुछर्।”  १० फारोले 
भने,  “ितमीह का परमूभ ु ितमीह सगैँ रहून ्। मैले ितमीह लाई आफ् ना 
आइमाई र बालबच् चाह समेत जान िदने? ितमीह को मनमा केही दुं  ट अिभूाय 
छ। ११ अहँँ, त् यसो हुँदैन। ितमी पु षह  माऽ गएर परमूभकुो आराधना गर, 
िकनिक ितमीह ले त् यही माग गरेका छौ।”  अिन मोशा र हा न फारोको 
सामनु् नेबाट लघािरए। १२ तब परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “सलहह  िमौमा 
आऊन ् भनी आफ् नो हात पसार ्, र ती िमौमा आएर अिसनाबाट बाँचेका बारीका 
जम् मै सागपातह  खाइिदऊन ्।”    १३ अिन मोशाले आफ् नो लहरुो िमौमािथ 
पसारे, र परमूभलेु त् यस िदनभिर र रातभिर देशमा पूवीर्य बतास चलाउनभुयो। 
जब िबहान भयो तब पूवीर्य बतासले सलहह  ल् याएको िथयो। १४ अिन 
सलहह  िमौमा आए, र सारा देशभिर हूलका हूलमा बसे। त् यितका सलहह  
न त अिघ आएका िथए न पिछ फेिर आउनेछन ्। १५ ितनीह ले सारा 
भिूमलाई ढाके, यहाँसम् म िक जिमनै कालो देिखयो। अिन ितनीह ले अिसनाबाट 
बाँचेका,  देशका सब सागपात र खका सबै फलह  खाइहाले। िमौभिर 
हिरयोपिरयो केही रहेन। १६ तब फारोले मोशा र हा नलाई झ ै बोलाउन 
पठाए,  र उनले भने,  “मैले परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िव मा र 
ितमीह का िव मा पाप गर। १७ यसकारण अब म िबन् ती गदर्छु, फेिर मेरो 
पाप क्षमा गर,  र परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरसँग िबन् ती गर,  र उहाँले ममािथ 
आइलागेको यो िवपि  मबाट हटाइिदऊन ्।”    १८ तब मोशा फारोकहाबँाट 
िनः केर गए, र परमूभलुाई िबन् ती गरे। १९ अिन परमूभलेु अित ठूलो पिँ चमी 
बतास चलाइिदनभुयो,  जसले सलहह लाई लाल समिुितर उड़ाएर लग् यो,  र 
िमौिभऽ एउटै पिन सलह रहेन। २० तर परमूभलेु फारोको दय कठोर 
गिरिदनभुयो,  र उनले इॐाएलीह लाई जान िदएनन ्। २१ फेिर परमूभलेु 
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मोशालाई भन् नभुयो, “तेरो हात आकाशितर पसार ्, र िमौमा अधँ् यारो भइजाओस ्। 
छाम् दा थाहा पाउनेजः तो अन् धकार होस ्।”  २२ अिन मोशाले आफ् नो हात 
आकाशितर पसारे, र सारा िमौमा तीन िदनसम् म िनः प  अन् धकार भयो। २३ 
तीन िदनसम् म न त कसैले कसैलाई देख् न सक् यो,  न कोही आफ् नो ठाउँबाट 
उ  न सक् यो। तर सारा इॐाएलीह  बसेका ठाउँह मा भने उज् यालै र ो। 
२४ तब फारोले मोशालाई बोलाउन पठाए,  र भने,  “जाओ,  ितमीह  आफ् ना 
परमूभकुो आराधना गर। केवल ितमीह का भेड़ाबाभा र गाईबः तहु  
छोिड़राख। ितमीह का आइमाई र बालबच् चाह  पिन ितमीह सगैँ जाऊन ्।” 
२५ तर मोशाले भने, “परमूभ ुहाॆा परमेँ वरको िनिम् त बिल गनर्लाई तपाईंले 
हाॆा हातमा बिलका साममी र होमबिल िलन पिन िदनपुछर्। २६ हाॆा 
गाईबः तहु  पिन हामीसगैँ जानेछन ्,  र एउटा खरु पिन पिछ छोिड़न ु हनु् न। 
ितनीह मध् येकै कुनै-कुनै हामीले परमूभ ु आफ् ना परमेँ वरलाई पजु् नलाई 
चढ़ाउनपुनछ। जबसम् म हामी त् यहाँ पगु् दैन  तबसम् म हामीलाई थाहा हुँदैन िक 
के-के चढ़ाएर हामीले परमूभलुाई पजु् नपुछर्।”    २७ तर परमूभलेु फारोको 
दय कठोर गिरिदनभुयो, र ितनीह लाई जान िदन उनी राजी िथएनन ्। २८ तब 
फारोले मोशालाई भने, “मेरो सामनु् नेबाट गइहाल ्। होिसयार बस ्,  मेरो सामनु् ने 
फेिर देखा नपर ्, िकनभने जनु िदन तले मेरो मखु हेलार्स ् त् यो िदन तँ मनछस ्।” 
२९ मोशाले भने,  “तपाईंले भन् नभुएजः तै होस ्, म फेिर किहल् यै तपाईंको मखु 
हेनछैन।ँ” र ूःथान ११ "१ तब परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “अझै एउटा 
िवपि  म फारो र िमौमािथ ल् याउनेछु। त् यसपिछ त् यसले ितमीह लाई यहाँबाट 
जान िदनेछ, र त् यसो गदार् ितमीह लाई यहाँबाट पूणर् पले िनकािलिदनेछ। २ 
अब मािनसह लाई भन ्,  िक ितनीह  हरेक पु ष र ः ऽीले आफ् ना-आफ् ना 
िछमेकीिसत सनु र चाँदीका गरगहना मागोस ्।” ३ (अिन परमूभलेु िमौीह लाई 
ती मािनसह ूित कृपाल ुबनाइिदनभुयो। त् यसबाहेक मोशा िमौदेशमा फारोका 
अिधकारीह  र समाजका िं टमा महान ् ठािनए।) ४ यसैले मोशाले भने, 
“परमूभ ुयसो भन् नहुनु् छ: ‘मध् यरातितर म िमौको बीचबाट भएर जानेछु। ५ 
िसंहासनमा बः ने फारोको जेठो छोरादेिख िलएर जाँतो िपधँ् ने कमारीको जेठो 
छोरासम् म, गाईबः तकुा सबै पिहले जन् मेका समेत,  िमौका सबै पिहले जन् मेका 
मनछन ्। ६ सारा िमौभिर अिघ किहल् यै नसिुनएको बन् दन सिुननेछ, जो फेिर 
सिुननेछैन। ७ तर पशकुो िव मा होस ् वा मान् छेको िव मा होस ् 
इॐाएलीह का बीचमा एउटा कुकुर पिन भकु् नेछैन’। तब ितमीह ले थाहा 
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पाउनछेौ िक परमूभलेु िमौीह  र इॐाएलीह मा भेद राख् नहुनु् छ। ८ अिन 
तेरा यी सबै अिधकारीह  मकहाँ आएर मलाई दण् डवत ् गरेर भन् नेछन ्, ‘तपाईंका 
पिछ लाग् ने सारा मािनसह समेत तपाईं िनिः कजानहुोस ्’। त् यसपिछ म 
िनिः कजानेछु।”  तब मोशा अत् यन् त बोिधत भएर फारोकहाबँाट गइहाले। ९ 
परमूभलेु मोशालाई भन् नभुएको िथयो,  “िमौमा मेरा आँ चयर्का कामह  अझ 
ब  दैजाऊन ् भनेर फारोले तेरो कुरा सनु् नेछैन।” १० मोशा र हा नले यी सबै 
आँ चयर्का कामह  फारोको साम ुगरे। तर परमूभलेु फारोको दय कठोर 
गराइिदनभुयो, र उनले इॐाएलीह लाई आफ् नो देशबाट जान िदएनन ्।" 
      अिन्तम सात िबप ीह  "अिन्तम" भनेर सम्बोधन गिरएको छ 
िकनिक यो यस पथृ्वीको इितहासको िठक अन्त्यको समयमानै हनेुछ। त्यसको 
िठक िबपरीत तरुही फुकेर ल्याउने सात िबप ीह  सारा इसाई यगु समेतेको 
हनु्छ र ितनीह कै पिरिधमा िसिमत भएको हनु्छ। ससुमाचार ूचार गिररहेकै 
अवःथामा ती िबप ीह  आइरहेका हनु्छन ् (ूकाश १०:८-११:१४) र 
त्यसबेला परमेँ वरका जनह को िनिम्त उहाँसँग िबिन्तभाउ गिररहेको हनु्छ 
(ूकाश ८:२-५)। ती िबप ीह मा परमेँ वरको क णा िमिसएको हनु्छ 
िकनिक ती समयह मा परमेँ वरका िबिोहीह लाई पँ चाताप गनर् उहालेँ 
अवसर िदइरहनहुनु्थ्यो। तर सात िबप ीचािहँ येशूको दोॐो आगमनको िठक 
अिघ खिनइनेछ। ती िबप ीह  परमेँ वरको मिुक्तको ूमेलाई अःवीकार गरेर 
फारो राजा जःतो दयलाई कठोर गनह को िनिम्त हो जसलाई पँ चाताप गनर् 
अवसर िदएतापिन वाःता गरेका हुँदैनन ्(ूकाश १६:११ "ितनीह का वेदना र 
घाउ-खिटराले गदार् ितनीह ले ः वगर्का परमेँ वरलाई सरापे। तर आफूले 
गरेका कुकमर्बाट पँ चा ाप गनर् ितनीह ले इन् कार गरे")। 
  यस संसारमा शैतान र उसका मितयार तथा मािनसह ले उसको 
बाटो चनेुर िनद ष मािनसह लाई अनेक  तिरकाले अत्याचार र दमन 
गिररहेकाछन।् त्यसले गदार् परमेँ वरमा आःथा राख् नेह ले परमेँ वर चपु 
लािगरहनभुएको जःतो देिखएकोले ितनीह  चिकत भइरहेका हनु्छन।् तर 
न्यायूमेी परमेँ वर सध चपुलािगहनहुनेुछैन। दु ह ले दु ता नै मनपिररहेको 
र िनद ष व्यिक्तह लाई सताइरहन रोिजरहेको   हनुाले परमेँ वरले आफ्नो 
धािमर्क न्याय अनसुार ितनीह मािथ उहाँको बोध खन्याउनहुनेुछ ("२६ 
यसैकारण परमेँ वरले ितनीह लाई लाजमद  कामकुताको िनिम् त 
छोिडिदनभुयो। ितनीह का ः ऽीह ले आफ् ना ः वाभािवक व् यवहारलाई 
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अः वाभािवक व् यवहारमा पिरवतर्न गरे, २७ र त् यसरी नै ः ऽीतफर् को ः वाभािवक 
व् यवहार त् यागेर एक-दोॐातफर्  कामकुताको जलनमा पु षह ले पु षह िसतै 
िनलर्ज् ज काम गरे, र आफ् नै शरीरमा आफ् ना कसूरको उिचत दण् ड भोगे। २८ 
यसरी ितनीह ले परमेँ वरलाई मान् यता िदन नचाहेका हनुाले परमेँ वरले 
ितनीह लाई ॅं ट मनका अवः थामा अनिुचत आचरणको िनिम् त त् यािगिदनभुयो। 
२९ ितनीह  सबै िकिसमका बदमाशी,  दुं  टता,  लोभ,  इबीले भिरएका छन ्। 
ितनीह  डाह,  हत् या,  झझगड़ा,  छल,  बदख् वाइँले भिरएका हनु् छन ्,  र ितनीह  
कुरौटे, ३० र बदनाम गन, परमेँ वरलाई घणृा गन, ढीट, अह ारी, अिभमानी, दुं  ट 
कुरा रिचिहँ  ने, आमा-बबुाको आ ापालन नगन, ३१ मूखर्,  िवँ वासघाती,  िनदर्यी 
र बूर हनु् छन ्। ३२ यः ता काम गनह  मतृ् यकुो योग् य हनु् छन ् भन् ने 
परमेँ वरको धािमर्क-िवधान जान् दाजान् दै पिन ितनीह  यी काम गन माऽ 
होइनन ्, तर यः ता गनह सँग पूणर् सहमत पिन हनु् छन ्" रोमी १:२६-३२)। 
जब परमेँ वरले आफ्नो बोध खन्याउनहुनु्छ तब उहाँले िदनहुनेु मिुक्तलाई 
लत्याउनेह ले ितनीह कै िनणर्यका फलह  भोग्नेछन।् 
   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् ूकाश १५:८मा लेिखएको "कोही मािनस 
पिन मिन्दरिभऽ पःन सकेनन"्को अथर् के हो? त्यसले सात िबप ीह को 
समयको बारेमा कःतो आभास ् िदन्छ? हेन ुर्होस,् ूकाश १५:५-८ "५ यी 
कुरापिछ मैले हेर, र ः वगर्मा गवाहीका मण् डपको मिन् दर उघािरयो। ६ ः वच् छ र 
उज् ज् वल वः ऽ धारण गरेका र छातीमा सनुौलो िफ ा बाँधेका सात ः वगर्दूतह  
सात िवपि  िलएर मिन् दरबाट बािहर िनः के। ७ ती चार जीिवत ूाणीमध् ये 
एउटाले सदासवर्दा जीिवत रहनहुनेु परमेँ वरको बोधले भिरएका सनुका सात 
कचौरा ती सात ः वगर्दूतलाई िदए। ८ अिन परमेँ वरको मिहमा र उहाँका 
शिक्तको कारण मिन् दर धूवाँले भिरयो। ती सात ः वगर्दूतका सात िवपि  
निसि ञ् जेल कोही पिन मिन् दरिभऽ पः न सकेन।", ूःथान ४०:३४,३५ "३४ 
तब भेट हनेु पाल बादलले छोप् यो,  र परमूभकुो मिहमाले पिवऽ वासः थान 
भिरयो। ३५ अिन मोशा भेट हनेु पालमा पः न सकेनन ्,  िकनिक त् यो बादल 
त् यसमा बिसर ो, र परमूभकुो मिहमाले पिवऽ वासः थान भिरयो।" र १ राजा 
८:१०,११ "१० जब पूजाहारीह  पिवऽः थानबाट बािहर आए, तब परमूभकुो 
मिन् दर बादलले भिरयो। ११ अिन पूजाहारीह ले त् यहाँ बादल भएको हनुाले 
सेवा गनर् सकेनन ्, िकनभने परमूभकुो मिहमाले मिन् दर भिरएको िथयो।" 
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    "कोही मािनस पिन मिन्दरिभऽ पःन सकेन" (ूकाश १५:८ 
पान्तिरत) भनी व्यक्त गिरएको कथनले परमेँ वरले िदनभुएको परीक्षण वा 

पँ चाताप गन समयको अविध बन्द भएको कुरालाई औल्याउँछ (ूकाश 
२२:११ "दुं  ट काम गनले दुं  ट काम गिररहोस ्, अँ लील काम गनले अँ लील 
काम गिररहोस ्, धमार्त् माले धािमर्क कायर् गिररहोस ्, र पिवऽ जनचािहँ पिवऽ नै 
भइरहोस ्”)। जब ःवगर्मा भएको परमेँ वरको मिन्दरमा पापीह को िनिम्त 
पहल गन काम वा सेवा गन कामको अन्त्य हनु्छ तब पँ चाताप गन अवसर 
सदाको िनिम्त बन्द हनेुछ। त्यसकारण अिन्तम महामारी वा िबपि  कसैलाई 
पिन पँ चाताप गनगरी आउने होइन। तर त्यसबाट बेिबलोन िप तत्वको पिछ 
लागेर कठोर दय पान िनणर्य गनह को दय र िनयतह को पदार्फास हनेुछ, 
जसले गदार् ितनीह  परमेँ वरूित झन घणृाको आगोले दिन्कनेछन ् (ूकाश 
१६:७-११ "७ वेदीले यसो भिनरहेको मैले सनु,  “हो,  परमूभ ु परमेँ वर 
सवर्शिक्तमान ्, तपाईंका इन् साफ सत् य र न् यायस त छन ्।” ८ त् यसपिछ चौथो 
ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो सूयर्मािथ खन् याए, र मािनसह लाई अिग् नले डढ़ाउने 
अनमुित सूयर्लाई िदइयो। ९ मािनसह  ूचण् ड तापले डढ़े,  र ितनीह ले ती 
िवपि ह मािथ अिधकार भएका परमेँ वरका नाउँको िनन् दा गरे। तर 
ितनीह ले पँ चा ाप गनर् र उहाँलाई मिहमा िदन इन् कार गरे। १० अिन 
पाँच  ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो त् यस पशकुो िसंहासनमा खन् याए,  र त् यसको 
राज् यमा अन् धकार छायो, र वेदनामा मािनसह ले आ-आफ् नो िजॄो टोके। ११ 
ितनीह का वेदना र घाउ-खिटराले गदार् ितनीह ले ः वगर्का परमेँ वरलाई 
सरापे। तर आफूले गरेका कुकमर्बाट पँ चा ाप गनर् ितनीह ले इन् कार 
गरे")।  
    तपाईँको विरपिरका संसारलाई हेन ुर्होस।् अनेक  राजनैितक, धािमर्क र 
आदशर्वादको हुँकारले के यो संसार राॆो गितमा लािगरहेको छ त? परमेँ वरले 
खन्याउनहुनेु अिन्तम िबपि ह  पिखर्रहेको पिरूआेयमा परमेँ वरको धैयर्ता र 
क णाले हामीलाई के िसकाउँछ? 
 

२. अिन्तम महामारी वा िबपि ह को भल खिनन्छ  
        ःवगर्मा रहेको पिवऽ मिन्दरमा मािनसह  परमेँ वरितर फकूर् न ्भ े 
येशूको पहलको सेवाकायर् सिकएपिछ यस संसारमा जिन्मने ूत्येक मािनसको 
भिवंय सदाको िनिम्त िनधार्रण भइसकेको हनेुछ। अब ती मािनसह ले 
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परमेँ वरको बोधको पूरा ःवाद पाउन ु पन हनु्छ: अ लाई आति त पारेर 
दमन गनर् चाउने ूविृ  भएका मािनसह , दु  र छलकपटमा माितन 
चाहनेह , धोका िदनेह , पापको दलदलमा भािसन चाहनेह , ससुमाचारको 
िमठासपनालाई हःसी उडाएर वेवाःता गनह , धमर्लाई लत्याएर अधमर्मा 
पोिसन चाहनेह , आफ्नो शरीर आफ्नै हो भनेर दु पयोग गनह  आिद। 
   सातवटा महामारी वा िवपि ह ले इिजप् टका राजा तथा जनताले 
अनभुव गनर् वाध्य भएका महामारीह लाई ूितिबिम्बत गदर्छ (ूःथान ७-
११)। जसरी इिजप् टका बािसन्दाह  महामारीको भमूरीमा पिररहेको बेलामा 
ती क बाट परमेँ वरका जनह लाई सरुिक्षत रािखएको िथयो त्यसरी नै 
परमेँ वरले यस संसारमा िबप ीह  खन्याउने बेलामा उहाँका जनह लाई 
सरुक्षा गिरनेछ(भजन ९१:३-१०, मटे कन्ऽोभसीर् ६२९,६३०)। इिजप्टमा 
आएको महामारीले त्यहाँको राजा फारोको दय कठोर भएको देखाइएको 
िथयो र इिजप्टका बािसन्दाह ले ितनीह को देवीदेवताह ले ितनीह लाई 
सरुक्षा गनर् असमथर् र शिक्तहीन भएको देखाइएको िथयो। त्यसै गिर 
परमेँ वरको सत्य वचनबाट अलग रहेर समिुको पशलुाई पूजा गनह को दय 
अिन्तम महामारीह मा झन झन कठोर हनेुछन ् र परमेँ वरले ल्याउनहुनेु 
न्यायको नितजाबाट ितनीह लाई सरुिक्षत राख् न बेिबलोन असमथर् र शिक्तहीन 
भएको ूकट गिरनेछ। 
    ूकाश  १६:१-११ पढेर त्यहाँ के भइरहेको छ र कसरी िचऽण 
गिरएको छ सो जा हुोस ्"१ तब मिन् दरबाट आएको एउटा चक  सोरले सात 
ः वगर्दूतह लाई यसो भिनरहेको मैले सनु: “ितमीह  जाओ,  र परमेँ वरका 
बोधका सात कचौरा पथृ् वीमािथ खन् याओ।”  २ तब पिहलो ः वगर्दूतले गएर 
आफ् नो कचौरो पथृ् वीमािथ खन् याए,  र त् यसले गदार् त् यस पशकुो छाप हनेु र 
त् यसको मूितर्लाई पजु् ने मािनसह लाई िघनलाग् दा र दखु् ने घाउ-खिटरा िनः के। 
३ दोॐो ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो समिुमा खन् याए,  र त् यो मरेका मािनसको 
रगतजः तै भयो। अिन समिुमा भएका सबै जीिवत ूाणीह  मरे। ४ अिन तेॐो 
ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो नदीह  र पानीका मूलह मा खन् याए,  र ती रगतै 
भइहाले। ५ तब पानीको िजम् मा िलने ः वगर्दूतले यसो भिनरहेका मैले सनु, 
“तपाईं आफ् ना इन् साफमा न् यायी हनुहुनु् छ, तपाईं जो हनुहुनु् छ, जो हनुहुनु् थ् यो,  हे 
पिवऽ परमेँ वर। िकनभने यसरी नै तपाईंले इन् साफ गनुर्भएको छ। ६ िकनिक 
ितनीह ले सन् तह  र अगमवक्ताह को रक्तपात गरेका छन ्,  र तपाईंले 
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ितनीह लाई रगत िपउन िदनभुएको छ। त् यो ितनीह ले पाउनैपन हो।” ७ तब 
वेदीले यसो भिनरहेको मैले सनु,  “हो, परमूभ ुपरमेँ वर सवर्शिक्तमान ्, तपाईंका 
इन् साफ सत् य र न् यायस त छन ्।” ८ त् यसपिछ चौथो ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो 
सूयर्मािथ खन् याए, र मािनसह लाई अिग् नले डढ़ाउने अनमुित सूयर्लाई िदइयो। ९ 
मािनसह  ूचण् ड तापले डढ़े, र ितनीह ले ती िवपि ह मािथ अिधकार भएका 
परमेँ वरका नाउँको िनन् दा गरे। तर ितनीह ले पँ चा ाप गनर् र उहाँलाई 
मिहमा िदन इन् कार गरे। १० अिन पाँच  ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो त् यस 
पशकुो िसंहासनमा खन् याए,  र त् यसको राज् यमा अन् धकार छायो,  र वेदनामा 
मािनसह ले आ-आफ् नो िजॄो टोके। ११ ितनीह का वेदना र घाउ-खिटराले 
गदार् ितनीह ले ः वगर्का परमेँ वरलाई सरापे। तर आफूले गरेका कुकमर्बाट 
पँ चा ाप गनर् ितनीह ले इन् कार गरे।"  
     ूथम चारवटा महामारीह  जगतव्यापी होइनन ् "नऽ भने यस 
संसारका मािनसह  सबै िसिध्दने िथए।" एलेनजी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, 
प.ृ ६२८बाट पान्तिरत। पिहलो िघनलाग्दा र दखु् ने घाऊ खिटराह  पशलुाई 
पूजा गनह लाई माऽ पनछन।् दोॐो र तेॐो महामारी समिु, नदीह  र 
पानीका महुानह मा पनछन।् त्यहाँ भएका पानीह  रगतमा पिरणत हनेुछन।् 
खाने पानीिबना परमेँ वरूित िविोही भावनाह  भएकाह  जीउन सक्दैनन।् 
चौथ  महामारीले सूयर् वा घामलाई असर पानछ। त्यसको ूचण्ड गमीर्ले 
मािनसह मा अस  पीडा हनेुछ। 
   अस  पीडाले सताइएका अधमीर् मानव जाितका दयह  नरम 
हनेुछैनन ् जसले गदार् ितनीह को िविोही मनिःथितमा पिरवतर्न ल्याइनेछैन। 
ब  ितनीह ले परमेँ वरको िनन्दा गनछन ् र उहाँलाई सराप् नेछन।् 
ितनीह लाई थाहा हनेुछ िक परमेँ वरले नै ती महामारीह  ल्याउनभुएको हो। 
ितनीह  कोहीमा पिन पँ चातापको भावना हनेुछैन। 
    पाँच  महामारीले फारो राजाको िसंहासनमै हाने जःतै (ूःथान 
१०:२१-२३) पशकुो िसंहासनमा हािननेछ भनेर ूकाश १६:१०,११ले 
बताउँदछ। त्यस पशलुाई यस पथृ्वीमा धमर्को नाउँमा िसंहासनमा राख् ने शैतान 
नै िथयो (ूकाश १३:२)। अब शैतानको अिधकारीको ःथानले शिक्तशाली 
महामारीह को सामना गनर् सक्दैन। जब मािनसह  पीडाले सताइरहेका 
हनु्छन ् तब बेिबलोनको शिक्तले ितनीह लाई सरुक्षा िदन सक्दैन भनेर 
ितनीह ले महससु गनछन।् तैपिन ितनीह को िदमागले परमेँ वरको िव मा 
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जाने िनणर्य गिरसकेको हनुाले ती महामारीको आतङ् कले ितनीह को दय 
पिरवतर्न हुँदैन। 
     हामी परमेँ वरसँग घिन  रहेर उहाँसँगसँगै कसरी िहँड्न सक्छ  जसले 
गदार् गम्भीर द:ुखको घट्ना हामीमािथ आइलागेतापिन हामीलाई परमेँ वरको 
ूमेको बारे चािहँदोमाऽामा जानकारी भएको हनुाले द:ुखकै अवःथामा पिन 
उहाँमािथ भरोसा राख् नसक्छ ? 
 

३. युृ े टस नदी सकु्छ  
     ूकाश १६:१२ "तब छैट  स ् वगर्दूतले आफ् नो कचौरो महानदी 
यूृेिटसमा खन् याए,  र नदीको पानी सिुकहाल् यो र पूवर्बाट आउने राजाह का 
िनिम् त मागर् तयार भयो।" र ूकाश १७:१,१५ "१ ती सात कचौरा िलने सात 
ः वगर्दूतह मध् ये एक जनाले मकहाँ आएर मलाई भने, “यता आऊ, म ितमीलाई 
धेरै पानीह मा बसेकी त् यस महा वेँ यालाई िदइएको इन् साफ देखाउनेछु।...१५ 
ती ः वगर्दूतले मलाई भने, “ितमीले देखेका ती पानीह , जहाँ त् यो वेँ या बसेकी 
छे, तीचािहँ मािनसह , भीड़ह , जाितह  र भाषाह  हनु ्।" युृ े िटस नदी इिजप्ट 
देशमा अिहले पिन छ तर बाइबलको भिवंयवाणीमा त्यो नदी केको ूतीक हो? 
सातवटा महामारी वा िवपि ह को पिरवेशमा युृ े टस नदी सकु्नकुो अथर् के हो?  
     परुानो करारको समयमा इॐाएल देशका शऽ ुदेशह  जःतै असेिरया 
र बेिबलोनको जीवन थामी राख् न युृ े टस नदी अितआवँयक साधन िथयो। 
बेिबलोन वा आधिुनक इराक ारा नदी बहन्थ्यो। त्यो देशको आसपासमा 
रहेका सहर तथा खेतबारीह मा त्यही नदीबाट िसँचाइ हनु्थ्यो र मािनसह लाई 
खाने पानी त्यही नदीबाट आउँथ्यो। यिद युृ े टस नदी नभएको भए 
बेबोलोनको अिःतत्व नै हुँदैनथ्यो। 
   यगुको अन्तमा रहेको बेिबलोन धेरै पानीह मािथ बिसरहेको भनेर 
ूकाश १७:१ले वणर्न गदर्छ। जब यिमर्याले यो लेखे "१२ बेिबलोनका 
पखार्लह का िव मा झन् डा उठाओ। गारदलाई बिलयो पार। पहरा-चौकी 
खटाओ। लकेुर हमला गन ठाउँ तयार पार। बेिबलोनका मािनसह का 
िव मा परमूभलेु आफ् नो उदीर् िदनभुएको छ, उहाँले आफ् नो अिभूाय पूरा 
गनुर्हनेुछ। १३ तँ,  जो धेरै पानी भएका ठाउँमा बः छस ्,  र धन-सम् पि का 
भण् डारले पूणर् भएको छस ्,  तेरो खतम हनेु समय आइपगु् यो,  तेरो अन् त् य 
आइपगु् यो।" (यिमर्या ५१:१२-१३) तब उनले युृ े टस नदीलाई सम्बोधन 
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गरेको हनुसक्छ। यगुको अिन्तम समयमा बेिबलोन बःने पानीह  भ ुको अथर् 
त्यस बेिबलोनलाई टेवा िदने मािनसह लाई भनेको हो भनेर ूकाश १७:१५ले 
यसरी ःप  पादर्छ "ती ः वगर्दूतले मलाई भने,  “ितमीले देखेका ती पानीह , 

जहाँ त् यो वेँ या बसेकी छे,  तीचािहँ मािनसह ,  भीड़ह , जाितह  र भाषाह  
हनु ्।" ितनीह  िवँ वको नागिरक, लौिकक वा धमर्सँग सम्बन्ध नभएको र 
राजनैितक शिक्त वा ूणालीह हनु ् जसले बेिबलोनलाई जोगाइराख् न सहयोग 
गदर्छ। तर समय िबत्दै जादँा ती शिक्त वा ूणालीह  बेिबलोनलाई सहयोग 
गनर्बाट पिछ हट्दै जानेछन।् 
   छैट  महामारीको ँयले पिसर्याका राजा साइरसले पौरािणक 
बेिबलोनलाई कब्जा िलएको याद िदलाउँछ। त्यसबेला उनले बेिबलोन सहरमा 
जाने नदीलाई अन्तै बहाएका िथए र बेिबलोन सहरमा जाने नदीको बाटोलाई 
सखु्खा पारेर त्यसबाट आफ्ना सैिनकह  सहरिभऽ पठाएर उक्त बेिबलोन राज्य 
कब्जा गरेका िथए (दािनएल ५)। पौरािणक मीकको इितहासकार हेरोडोटसले 
यसबारे  यसरी वणर्न गदर्छन:् त्यो रात राजा बेलशजार र देशका उच्च 
पदािधकारीह सँग राजकीय भोजमा सिम्मिलत भइरहेका िथए। पिसर्याका 
सैिनकह ले त्यस सहरिभऽ जाने नदीलाई रातभिरमा अन्तै बहाइिदए र सखु्खा 
नदीकै बाटोबाट ितनीह  बेिबलोन सहरिभऽ पसे। राजकीय भोजमा ल  
भइरहेका राजा र देशका उच्च पदािधकारीह लाई अचम्म पारेर पिसर्याका 
सैिनकह ले बेबलोन सहर कब्जा गरेका िथए। 
    ूकाश १६:१२मा उल्लेख गिरएको "तब छैट  ः वगर्दूतले आफ् नो 
कचौरो महानदी यूृेिटसमा खन् याए,  र नदीको पानी सिुकहाल् यो र पूवर्बाट 
आउने राजाह का िनिम् त मागर् तयार भयो' अथार्त ्युृ े िटस नदी  सकेुको अथर् 
नदी सकेुको कारणले यगुको अन्तमा बेिबलोन ढल्नेछ भनेर सा ेितक शब्दमा 
बोिलएको हो। िकनभने ूकाशको पःुतकमा उल्लेख गिरएको युृ े िटस नदीले 
ितनीह  िवँ वको नागिरक, लौिकक वा धमर्सँग सम्बन्ध नभएको वा 
धमर्िनरपेक्ष रा ह  र राजनैितक शिक्त वा ूणालीह हनु ्जसले बेिबलोनलाई 
जोगाइ राखेका िथए र युृ े िटस नदी सकु्नकुो अथर् ती शिक्तह ले बेिबलोन पी 
शिक्तलाई गन सहयोग रोक् का गिरनेछ र त्यसमािथ आबमण गनछ जसले 
गदार् त्यो ध्वःत हनेुछ। अथार्त ् संसारका िविभ  शिक्तह ले परमेँ वरको 
िब मा जाने आित्मक शिक्तलाई िदनपुन टेवा िदइनेछैन र त्यो शिक्त 
आिखरमा गएर पतन हनेुछ। 
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   जब ूकृितमा आउने दैिवक ूकोपह  िवँ वका मािनसह ले अनभुव 
गनछन ्तब ितनीह ले सहयोग र सरुक्षाको िनिम्त बेिबलोनको सहारा माग्नेछन ्
(हेन ुर्होस ्" ३ दोॐो ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो समिुमा खन् याए, र त् यो मरेका 
मािनसको रगतजः तै भयो। अिन समिुमा भएका सबै जीिवत ूाणीह  मरे। ४ 
अिन तेॐो ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो नदीह  र पानीका मूलह मा खन् याए, र 
ती रगतै भइहाले। ५ तब पानीको िजम् मा िलने ः वगर्दूतले यसो भिनरहेका मैले 
सनु, “तपाईं आफ् ना इन् साफमा न् यायी हनुहुनु् छ, तपाईं जो हनुहुनु् छ, जो हनुहुनु् थ् यो, 
हे पिवऽ परमेँ वर। िकनभने यसरी नै तपाईंले इन् साफ गनुर्भएको छ। ६ 
िकनिक ितनीह ले सन् तह  र अगमवक्ताह को रक्तपात गरेका छन ्,  र 
तपाईंले ितनीह लाई रगत िपउन िदनभुएको छ। त् यो ितनीह ले पाउनैपन 
हो।”  ७ तब वेदीले यसो भिनरहेको मैले सनु,  “हो,  परमूभ ु परमेँ वर 
सवर्शिक्तमान ्, तपाईंका इन् साफ सत् य र न् यायस त छन ्।” ८ त् यसपिछ चौथो 
ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो सूयर्मािथ खन् याए, र मािनसह लाई अिग् नले डढ़ाउने 
अनमुित सूयर्लाई िदइयो। ९ मािनसह  ूचण् ड तापले डढ़े,  र ितनीह ले ती 
िवपि ह मािथ अिधकार भएका परमेँ वरका नाउँको िनन् दा गरे। तर 
ितनीह ले पँ चा ाप गनर् र उहाँलाई मिहमा िदन इन् कार गरे' ूकाश १६:३-
९)। तर पाँचौ िबप ीले पश ुवा बेिबलोनकै " १०  िसंहासनमा खन् याए, र 
त् यसको राज् यमा अन् धकार छायो,  र वेदनामा मािनसह ले आ-आफ् नो िजॄो 
टोके। ११ ितनीह का वेदना र घाउ-खिटराले गदार् ितनीह ले ः वगर्का 
परमेँ वरलाई सरापे। तर आफूले गरेका कुकमर्बाट पँ चा ाप गनर् ितनीह ले 
इन् कार गरे' (ूकाश १६:१०-११) जसले गदार् ितनीह ले यो थाहा पाउनेछन ्
िक बेिबलोन वा पशकुो पिछ लागेर सहायता माग्न ु बेकारको हनेुछ। 
बेिबलोनले ितनीह लाई धोका िदएको अनभुव गनछन ् र ती मािनसह ले 
बेिबलोनमािथ हमला गनछ्न जःको फलःव प त्यसको पतन हनेुछ (ूकाश 
१७:१६ " अिन ितमीले देखेका ती दश िसङ र त् यस पशलेु त् यस वेँ यालाई 
घणृा गनछन,्  र त् यसलाई एकलो र ना ो पानछन,्  त् यसको मास ुखानेछन ्,  र 
त् यसलाई आगोमा भः म पािरिदनेछन"्)। यःतो अवःथामा पिन परमेँ वर र 
उहाँका जनह को िब मा ितनीह को दय कठोर हनेुछ। यःतो समयमा 
िबिोही भावना जागेका तत्वह  शैतानको िनिम्त अिन्तम धोका िदन बहाना गनर् 
उबर्रा माटो हनेुछ। अिन उसले परमेँ वरका जनह लाई यस पथृ्वीबाट 
सदाको िनिम्त न  पानर् िवँ वका शिक्तह लाई एकजटु बनाएर हमला गनछ। 
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  मािनस र मािनसका संःथाह मािथ पूरा भरोसा राख् न तपाईँको िनिम्त कःतो 
जोिखम हनेुरहेछ भनेर के तपाईँले िसक्नभुएको छ? 
 

४. शैतानको अिन्तम ठूलो धोखा  
      युृ े िटस नदी सकुाउनकुो अथर् पूवर्का राजाह को िनिम्त बाटो तयार 
पानुर् हो भनेर ूकाश १६:१२ले हामीलाई बताउँदछ। पूवर्का राजाह  भनेको 
उ रमा रहेको बेिबलोनका राजा साइरस (कोरेश) र उनका फौजह  पूवर्बाट 
हमला गनर् आउन ुहो भनेर परुानो करारले बताउँछ (यशैया ४१:२५ "“मैले 
कसैलाई उ र िदशादेिख उक् साएको छु,  र ितनी आउँछन ्। सूयर् उदय हनेु 
िदशाबाट आएर ितनले मेरो नाउँ िलन् छन ्। ितनले िहलोलाई कुल् चेझ 
शासकह लाई कुल् चनेछन ्,  कुमालेले माटो कुल् चेझ")। बेिबलोनमा आबमण 
गरेर िजतेकै कारणले परमेँ वरका जनह  आफ्नो देशमा जान सम्भव हनु 
गएको िथयो ("२७ जसले गिहरा पानीलाई भन् छ,  ‘सिुकजा,  म तेरा 
खोलाह लाई सकुाउनेछु,’ २८ जसले कोरेसका बारेमा भन् छ, ‘त् यो मेरो गोठाला 
हो, र मेरो सबै इच् छा त् यसले पूरा गनछ। य शलेमको बारेमा त् यसले यसो 
भन् नेछ,  “त् यो फेिर बनाइओस ्,”  र मिन् दरको बारेमा चािहँ,  “यसको जग 
बसािलओस ्’' यशैया ४४:२७-२८)। इितहासमा पूवर्ितरबाट आएर साइरस वा 
कोरेश राजा र उनको फौजले बेिबलोनमािथ नदी सखु्खा गरेर िबजय ूाप् त 
गरेको वाःतिवकता िथयो भने त्यसले भिवंयवाणीको अथर् पिन लगाएको छ। 
जसरी पूवर्ितरबाट राजाह ले आएर युृ े िटस नदी सकुाएर बेिबलोनलाई कब्जा 
गरेर परमेँ वरका जनह लाई उ ार गिरएकोिथयो त्यसरी नै यगुको अन्तमा 
रहने परमेँ वरका जनह लाई पिन पूवर्ितरबाटनै आएर उ ार गिरनेछ। 
   ूकाश १६:१२मा लेिखएको पूवर्का राजाह  भनेको येशू र उहाँका 
फौजा ःवगर्का ःवगर्दूतह  हनु।् येशूको दोॐो आगमनमा उहाँ आफ्ना 
ःवगर्दूतह को फौजसाथ सफा, सेतो र मलमलको व  पिहरेर आउनहुनेुछ 
("ः वगर्का सेनाह  सेता र ः वच् छ मलमलका वः ऽ पिहिरई सेता घोडाह मा 
चड़ेर उहाँको पिछपिछ लागे" ूकाश १९:१४)। त्यसको अथर् ःवगर्दूतका 
पापरिहत व  छन ्("ः वच् छ र उज् ज् वल वः ऽ धारण गरेका र छातीमा सनुौलो 
िफ ा बाँधेका सात ः वगर्दूतह  सात िवपि  िलएर मिन् दरबाट बािहर िनः के"  
ूकाश १५:६)। ःवगर्का फौजह को साथमा येशू आकाशबाट ओिल्हर्न ुभएर 
परमेँ वरका जनह लाई दमन गन शैतानका फौजह मािथ िबजय ूाप् त 
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गनुर्हनेुछ भनेर ूकाश १७:१४ले यसरी बताउँछ "ितनीह ले थमुाको िव मा 
यु  गनछन ्, र थमुाले ितनीह लाई िजत् नहुनेुछ,  िकनिक उहाँ ूभहु का ूभ ुर 
राजाह का राजा हनुहुनु् छ। उहाँको साथमा हनेुह चािहँ बोलाइएका, चिुनएका 
र िवँ वासयोग् य हनु ्।” (यही सन्दभर्मा येशूले यसरी व्यक्त गनुर्भएको छ "३० 
तब मािनसको पऽुको िचन् ह आकाशमा देखा पनछ, र पथृ् वीका सब जाितह  
िवलाप गनछन ्, र ितनीह ले मािनसको पऽुलाई आकाशका बादलह मा शिक्त 
र ठूलो मिहमासाथ आइरहेको देख् नेछन ्। ३१ उसले आफ् ना ः वगर्दूतह लाई 
तरुहीको ठूलो आवाजको साथ पठाउनेछ,  र ितनीह ले आकाशको एक 
छेउदेिख अक  छेउसम् म चारै िदशाबाट उसका चिुनएकाह लाई भेला गनछन ्" 
म ी २४:३०-३१)। येशू भी  र उहाँका जनह को िब मा शैतान अिन्तम 
यु  छेड्न अमसर भइरहेको बेलाले येशूको दोॐो आगमनमालाई 
िनम्त्याउनेछ। त्यसबेला ूभ ु येशू र परमेँ वरका जनह को िखलाफमा ठूलो 
यु  हनेुछ। त्यस यधु्दलाई आर-मागे ोनको महायु  भिनन्छ। 
    आर-मागे ोनको महायु को तयारीको िनिम्त ितन अपिवऽ वा दु  
आत्माह  आउनेछन ्भनेर ूकाश १६:१३,१४ले यसरी बताउँछ: "१३ तब 
मैले अिज रको मखुबाट,  त् यस पशकुो मखुबाट र झूटो अगमवक्ताको मखुबाट 
भ् यागतुाह जः ता तीन वटा घिृणत आत् माह  िनिः करहेका देख। १४ ितनीह  
चमत् कार देखाउने दुं  टात् माह  हनु ्। ितनीह  समः त संसारका राजाह कहा ँ
जाँदछन ्,  र सवर्शिक्तमान ् परमेँ वरको महान ् िदनमा यु  गनर्लाई ितनीह लाई 
भेला गछर्न ्।" शैतानबाट िनिःकने ती दु  आत्माह  ूकाश १४मा उल्लेख 
गिरएका ितन ःवगर्दूतह को नक्  कली वा खोटो कसरी हनुसक्छ? हेन ुर्होस ्
"पिवऽ आत् मा ूं टै भन् नहुनु् छ,  िक पिछ आउने समयमा छली आत् मा र 
भतूूतेका िस ान् तितर मन लाएर कोही िवँ वासबाट तिकर् जानेछन ्" १ ितमोथी 
४:१)।  
    मािनसह ले पाएको पँ चाताप गन अवसरको ढोका बन्दहनेुछ भनेर 
यगुको अन्तमा हनेु िविभ  अिन्तम घट्नाह ले देखाउँछ। जब पँ चातापको 
ढोका बन्द हनु्छ तब यस संसारमा जन्मेका ूत्येक मानवूाणीले आमर्गेड् नको 
महायु मा दईु पक्षह को बीचमा आफू कसको पक्षमा उिभने भनेर िनणर्य 
गिरसकेको हनु्छ। यो आित्मक यु  हनु ु अगािड ितन राक्षसी वा दु  
आत्माह  भ्यागतुाको पमा िनःकेको यूह ाले देख्दछन।् शैतानले 
मािनसह लाई सनातन सिृ कतार् सत परमेँ वरलाई िवँ वास नगरोस ्भनेर दु  

21० 



र झटुो तथा छिल आत्माह  पठाएर परमेँ वरको जनह को िखलाफमा 
अिन्तम अ  ूयोग गनछ। 
   वाःतिवक अथर्मा ती ितन भ्यागतुाका वा दु  छली आत्माह  कुन ्
हनु ्त? ितनीह  अिज र पी शैतान जो मूितर्पूजा र धमर्को नाउँमा तन्ऽमन्ऽ 
तथा अलौिकक आिद गन शिक्त, समिुबाट िनिःकएका पश ुवा परमेँ वरको 
वचनमा परम्पराह  घसुाएर त्यसलाई ओझेलमा पान रोमन क्याथोिलक चचर् र 
झटुा अगमवक्ता वा धमर्गु ह  जो एक फेरा सधुारवादी वा ूोटेःटेन्ट भएर 
नाउँ कमाएका इसाईह  तर परमेँ वरको वचनबाट पितत भएका देखावटी 
इसाईह  हनु।् ितनीह  शैतानको आदेशमा र उसको नेततृ्वमा एक हनेुछन ्
(हेन ुर्होस ् "११ अिन पथृ् वीबाट िनिः करहेको अक  एउटा पश ु मैले देख। 
त् यसको पिन थमुाका जः तै दईु वटा िसङ िथए, र अिज रजः तै त् यो बोल् दथ् यो। 
१२ त् यसले पिहलो पशकुो उपिः थितमा त् यही पशकुो सारा अिधकार 
चलाउँदथ् यो,  र पथृ् वी र त् यसका सम् पूणर् बािसन् दाह लाई पिहलो पशकुो पूजा 
गनर् लाउँथ् यो, जसको घातक चोट िनको भएको िथयो" ूकाश १३:११-१२)। 
थमुा जःतो देिखने पशलुाई अनेक  अलौिकक र अचम्म कामह  गनर् शैतानले 
शिक्तसम्प  गराउनेछ (हेन ुर्होस ् "१३ मािनसका आखँाको अिग आकाशबाट 
पथृ् वीमा आगो झानजः ता ठूला-ठूला िचन् हह  पिन त् यसले गर् यो। १४ पिहलो 
पशकुो उपिः थितमा जनु चमत् कार देखाउने शिक्त त् यसलाई िदइएको िथयो, 
त् यही ारा त् यसले पथृ् वीका बािसन् दाह लाई बहकायो। तरवारको चोट खाएर 
पिन जीिवत भएको त् यस पिहलो पशकुो सम् मानमा एउटा मूितर् बनाउने हकुुम 
त् यसले ितनीह लाई िदयो। १५ त् यस पिहलो पशकुो मूितर्मा सास हािलिदने 
अनमुित त् यसलाई िदइयो, यस हेतलेु िक पशकुो त् यो मूितर् बोल् न सकोस ्, र त् यस 
पशकुो मूितर्लाई नपजु् नेह  मािरऊन ्। १६ अिन त् यसले साना र ठूला, धनी र 
गरीब,  फुक् का र कमारा सबैलाई ितनीह का दािहने हात वा िनधारमा छाप 
लगाउन लायो। १७ त् यो छाप नभईकन कसैले पिन िकनमेल गनर् नपाउने 
भयो। त् यो छापचािहँ त् यस पशकुो नाउँ वा त् यसका नाउँको संख् या हो। १८ 
बिु म ा यसैमा छ: जसको समझ छ,  त् यसले त् यस पशकुो संख् या जोडोस ्, 
िकनिक त् यो कुनै मािनसको संख् या हो, र यो संख् याचािहँ छ सय छयस ी हो" 
ूकाश १३:१३-१८)। ती िविभ  आित्मक शिक्त वा अचम्मका कामह  
संसारका मािनसह ले सत्य परमेँ वरितर ध्यान निदउन भनेर शैतानले ूयोग 
गन अिन्तम रणनीित हनु।् 
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    परमेँ वर र उहाँका सत्य वचन वा बाइबलूित अत्यन्त घणृा जगाएर 
अन्धा हनु पगेुका िवँ वका नेताह  शैतानका झठुमठुलाई िवँ वास गनर् तयार 
हनेुछन।् शैतानले धमर्, आत्म ान, िवँ वशािन्तको व  लगाउँछ जनु सबै 
मािनसह  ती कुराह बाट मगु्ध हनु्छन ् (यस बारेमा पावलले यसरी आफ्नो 
ःप  ान ूकट गदर्छन ्"९ शैतानको कामकाजबमोिजम पापको मािनस सारा 
शिक्त र छलपूणर् िचन् हह  र चमत् कारसिहत, १० र नाश हनेुह लाई छलमा 
पान समः त दुं  टतासिहत आउनेछ,  िकनिक ितनीह ले सत् यलाई ूमे गनर् र 
त् यस अनसुार बाँच् न इन् कार गरे। ११ यसैकारण ितनीह ले झूटा कुरामा 
िवँ वास ग न ् भनेर परमेँ वरले ितनीह मािथ एक शिक्तशाली ॅम 
पठाउनहुनु् छ, १२ तािक सत् यमािथ िवँ वास नगन,  तर अधािमर्कतामा आनन् द 
मनाउने सबै जना दोषी ठहिरऊन ्" २ थेसलोिनकी २:९-१२)। अन्तमा आएर 
परमेँ वरका िब मा लाग्नेह  एकजटु हनेुछन ् र त्यसले संसारको अन्तमा 
संसारलाई अिन्तम यु मा होिमिदनेछ। 
 

५. आरमागे ोनको यु को िनिम्त जम्मा हनु्छन ्
              सारा िवँ वका भी  र उहाँका भक्तह को िबरोधी मानव जाितलाई 
आरमागे ोनको यु मा आफ्नो छिल अ  ूयोग गरेर जम्मा गनर् शैतान कितको 
सफल हनेुछ भनेर ूकाश १६:१३-१६ले कसरी बताउँछ? हेन ुर्होस, "१३ तब 
मैले अिज रको मखुबाट,  त् यस पशकुो मखुबाट र झूटो अगमवक्ताको मखुबाट 
भ् यागतुाह जः ता तीन वटा घिृणत आत् माह  िनिः करहेका देख। १४ ितनीह  
चमत् कार देखाउने दुं  टात् माह  हनु ्। ितनीह  समः त संसारका राजाह कहा ँ
जाँदछन ्,  र सवर्शिक्तमान ् परमेँ वरको महान ् िदनमा यु  गनर्लाई ितनीह लाई 
भेला गछर्न ्। १५ “हेर, म चोरजः तै आउनेछु। त् यो धन् य हो, जो जागा रहन् छ र 
आफ् नो वः ऽको रक्षा गछर्। नऽता त् यो ना  ै िहँ  नेछ,  र त् यसको नग् नता 
देिखनेछ।” १६ ितनीह ले राजाह लाई त् यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई िहॄू 
भाषामा आर-मागे ोन भिनन् छ।" 
     अनेक  धमर्को नाउँमा अलौिकक चमत्कारह  गरेर संसारका ठूला 
साना मािनसह लाई भलुाएर आफूितर ता  शैतान सफल हनेुछ। बाइबलको 
िवशु  िशक्षालाई त्याग्दा मािनसह लाई भलुाउने अनेक  चमत्कारीय 
कामह ारा झटुो िशक्षादीक्षा आिदलाई सत्य भनेर ःवीकार गराउनेछ। यस 
मािमलामा पावलले ःप सँग वणर्न गदर्छन ् "९ शैतानको कामकाजबमोिजम 
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पापको मािनस सारा शिक्त र छलपूणर् िचन् हह  र चमत् कारसिहत, १० र नाश 
हनेुह लाई छलमा पान समः त दुं  टतासिहत आउनेछ,  िकनिक ितनीह ले 
सत् यलाई ूमे गनर् र त् यसरी बाँच् न इन् कार गरे। ११ यसैकारण ितनीह ले 
झूटा कुरामा िवँ वास ग न ् भनेर परमेँ वरले ितनीह मािथ एक शिक्तशाली 
ॅम पठाउनहुनु् छ,  १२ तािक सत् यमािथ िवँ वास नगन,  तर अधािमर्कतामा 
आनन् द मनाउने सबै जना दोषी ठहिरऊन ्" (२ थेसलोिनकी २:९-१२)। 
अनेक  आित्मक वा अलौिकक स अ  ूयोगको माध्यम ारा िवँ वका 
साधारण र शिक्तशाली मािनसह  एकिऽत हुँदै एउटै लआयको िनिम्त एक भएर 
आर‐‐मागे ोन भ े ठाउँमा जम्मा हनु्छन।् त्यस आर‐‐मागे ोनको अथर् 
मेिगडोको पहाड हो। यो ठाउँ पहाड त होइन ब  एउटा िकल्ला सहर हो। 
यो कामल पहाडको बेसीमा भएको उपत्यकामा छ जसलाई जेजिरयल (वा 
इःसालोनको उपत्यका) भिनन्छ। यो ठाउँ अत्यन्त सामिरक मह वको िथयो। 
यो ठाउँ यु को िनिम्त उपयकु्त ठाउँ िथयो। 
  इःसालोनको उपत्यकामा इॐाएलको इितहासमा धेरै िनणार्यक यु ह  
भएका िथए (न्यायकतार् ५:१९, न्यायकतार् ६:३३, २ दोॐो राजा ९:२७, २ 
राजा २३:२९,३०)। यही ठाउँको ऐितहािसक पृ भिूमलाई सा ेितक पमा 
ूयोग गरेर ूकाशको पःुतकले भी  र दु का फौजह को बीचमा अिन्तम 
महायु  हनेुछ भनेर उल्लेख गदर्छ। त्यस यु लाई आरमागे ोनको यु  भनेर 
नाउँ िदइएको छ। तर त्यही इःसालोनको उपत्यका नै अिन्तम यु को थलो 
हनु्छ भनेको होइन। शैतानको गठबन्धनको नेततृ्वमा परमेँ वरको बाटोमा 
निहँड्ने िवँ वका सारा मािनसह  एक फौज भएर परमेँ वरसँग यु  गनछन।् 
त्यसैलाई िचऽण गनर् आर‐‐मागे ोनको यु  भनेर नाउँ िदइएको हो। 
    "मेिगडोको पहाड" भनेर कामल पहाडलाई स ेत गिरएको देिखन्छ। 
यो पौरािणक मेिगडोको उपत्यकामािथ उिठएको पहाड हो। यस ठाउँमा 
इॐाएलको इितहासमा सबभन्दा ठूलो टक् कर परेको िथयो। त्यसबेला 
परमेँ वरको सत्य अगमवक्ता एिलया र मूितर्देवता बालका धमर्गु ह को 
बीचमा टक् कर परेको िथयो (१ राजा १८)। त्यस टक् करको मूल िवषयवःत ु
िथयो "सत्य परमेँ वर को हो?" जनु परमेँ वर वा भगवानले आकाशबाट आगो 
पठाएर बेदीमा भएको बिललाई भंम पाछर् त्यहीमाऽ परमेँ वर वा भगवान वा 
पूजनीय हनेुछ भनेर िबवाद चलेको िथयो। त्यस समय बालका धमर्गु  वा 
पूजारीह ले िदनभिर लगाएर अनेक  चितर्कला गरे बालदेवतालाई ःवगर्बाट 
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आगो पठाएर ितनीह को बेदीमा भएको बिललाई भंम पानर् अनरुोध गरेका 
िथए तर त्यसो भएन। जब एिलयाको पालो आयो उनले पिन बेदीलाई िनथबु 
िभजाएर बिल राखेका िथए। उनले ूाथर्ना गदार् ूाथर्ना गिर निसि द ःवगर्बाट 
आगो आएर त्यस बिललाई भंम पािरएको िथयो। त्यसले इॐाएलले मा ुपन 
सत्य परमेँ वर को हनुहुनु्थ्यो भनेर परमेँ वरले नै िचनारी गराउनभुएको िथयो। 
   त्यसरी नै आर‐‐मागे ोनको यु मा हनेु आित्मक िवषयवःत ु
परमेँ वरलाई िक मािनस वा मािनसले सजृना गरेका धमर् र धमर्गु ह लाई 
पूजा गन भ े हनेुछ। सारा महामारीह  पनुर्भन्दा पिहले सबै मानव जाितको 
िनिम्त यो िनणार्यत्मक िवषय हनेुछ। शैतान वा अिज र, पश ु र झटुा 
धमर्गु ह  जो शैतानको पूरा िनयन्ऽणमा हनु्छ पक्षमा उिभने िक परमेँ वरको 
पक्षमा उिभने भनेर सबैले िनणर्य गनुर्पन हनेुछ (येशूकै चेला यहूदाले शैतानको 
कुरा सनेुर उहाँलाई बुसमा टाँग्न लगाएको िथयो, लूका २२:३१)। ितनीह  
हारेको पक्षमा रहेको थाहा पाएर जब येशू दोॐो पटक आउनहुनेुछ तब 
पहाडह  खसेर आफूह लाई लकुाइयोस भनेर िचच्याउनेछन ्(ूका ६:१६,१७ 
"१६ ितनीह ले पहाड़ह  र च ानह लाई भने, “हामीमािथ खस, र िसंहासनमा 
िवराजमान हनुहुनेुको महुारबाट,  र थमुाको बोधबाट हामीलाई लकुाओ,  १७ 
िकनिक उहाँह का बोधको ठूलो िदन आएको छ,  र यसको अिग को खड़ा 
हनु सक् छ?”  र २ थेःसोिलिनकी १:७,८ "७ र ितमी कं ट पाएकाह लाई 
हामीह सँगै आराम िदनहुनु् छ। यो तब हनु् छ, जब ूभ ुयेशू आफ् ना शिक्तशाली 
ः वगर्दूतह सँग बल् दो आगोमा ः वगर्बाट ूकट हनुहुनेुछ। ८ परमेँ वरलाई 
निचन् नेह लाई र हाॆा ूभ ु येशूको ससुमाचार नमान् नेह लाई उहाँले दण् ड 
िदनहुनु् छ। ९ ितनीह ले अनन् त िवनाशको दण् ड तथा ूभकुो उपस ्िथित र 
उहाँका शिक्तको मिहमाबाट अलग हनेु दण् ड भोग् नेछन ्")। तर महामारीह  
पनुर्भन्दा अिघ पथृ्वीको पशलेु पिन आकाशबाट आगो बषार्उनेछ जनु शैतानले 
ल्याउने नक् कली शिक्त हनेुछ भनेर ूकाश १३:१३,१४ले बताउँछ। शैतानको 
पक्षमा रहेका झटुा आित्मक धमर्गु ह ले अक  दु  आत्माको आडमा अनेक  
आित्मक जागरण, अध्याित्मक िचन्तन आिद ारा मािनसह लाई मख्ख 
पानछन।् यी सबै परमेँ वरका कामह  हनु ् भनेर शैतानको जालोमा पन 
मािनसह ले िवँ वास गनछन।् याद गनुर्होस,् कितपय मािनसह ले एवं इसाई 
धमर्का धमर्गु  वा विु जीिवह ले वकालत गरे अनसुार इॐाएल जःता 
मध्यपूवर् एिशयाको कुनै ठाउँमा रा  रा ह को बीचमा हनेु सैिनक यु  
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होइन। तर िवँ व्यापी पमा येशू र अन्धकारको शिक्तसँग िनणार्यक टक् कर 
पन घट्नालाई आर‐‐मागे ोनको यु  भिनन्छ (२ कोरन्थी १०:४ "हाॆो 
यु का अः ऽ-शः ऽ सांसािरक होइनन ्,  तर िकल् लाह  नाश गन ईँ वरीय 
सामथ् यर् ितनमा छ")। त्यसको नितजा कामलको पहाडमा भएको जःतै हनेुछ 
तर िवँ वव्यापी पमा अन्धकारका शिक्तह मािथ परमेँ वरको िवजय हनेुछ। 
    वष सम्म मध्यपूवर् एिशयामा भएका राजनैितक र सैिनक यु ह लाई 
संसारको अन्त्य र आर‐‐मागे ोनको यु  भनेर धेरै मािनसह ले ठािनरहेको 
पाइन्छ। कितपय मािनसह ले संसारको अन्त्यको बारेमा अनेक  अडकलबाजी 
समयह  तोकेर आर-मागे ोनको लडाईँ सु  हनु्छ भनेर ूचारवाजी गरेका िथए 
र गिरहेकाछन।् ःथानीय तहमा हनेु राजनैितक खलबललाई बाइबलको 
भिवंयवाणी पूरा भएको हो भनेर अथर् लगाउँदै त्यसको पिछ नलाग्न हामी कसरी 
सरुिक्षत हनेु? 
 

उपसंहार:  
थप जानकारी: "जो मािनसह ले बाइबलका सत्यह लाई मगजमा सोचेर 
राख्छन ्ितनीह बाहेक कसैले पिन येशू र शैतानको बीचमा हनेु अिन्तम महान ्
न्दकालको सामना गनर् सक्नेछैनन।् ूत्येक मािनसलाई यो आत्म 
आलोचनात्मक ूँ न परीक्षाको पमा सामना गनुर्पनछ: के म मािनसको भन्दा 
परमेँ वरको आ ामा िहँड्ने? ...अिन्तम समयको सिमक्षा गद ूिेरत पावलले यो 
व्यक्त गदर्छन ् "त्यो समय आउनेछ जब मािनसह  बाइबलको ःवःथ तथा 
ःवच्छ िशक्षादीक्षामा उिभन सक्नेछैनन।्" २ ितमोथी ४:३। यो समय अिहले 
नै आइसकेको छ। बहसुङ् ख्यक मािनसह  बाइबलको सत्यलाई चाहना 
गदनन,् िकनभने यसले ितनीह को पापःवभाव र सांसािरक दयलाई पोःन 
िदँदैन र ितनीह लाई मन पन कुराह मा फसाइराख् न शैतानले आफ्ना 
छलह ले ितनीह लाई भिरराख्छन।् "तर यस पथृ्वीमा  परमेँ वरले एक 
िवशेष मािनसह लाई खडा गनुर्हनेुछ। ितनीह को पिरवितर्त र सधुािरएको 
जीवन केवल बाइबल र बाइबलको िशक्षादीक्षामामाऽै आधािरत हनेुछ। अथार्त ्
इसाई धमर्का सबै दशर्न, िबचार, िशक्षा, िस ान्त आिदह  केवल बाइबलकै 
ःतरमा वा बाइबलले देखाए अनसुार हनुपुछर्। संसारमा बाइबलका ठूला 
िव ानह ले आआफ्नै सोचिवचार व्यक्त गलार्न,् िव ानह ले खोज अनसुनु्धान 
गरेर बाइबलको बारेमा िविभ  तकर् यकु्त िनंकषर्ह  िनकाल्न सक्छन,् इसाई 
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धमर्का िविभ  पिरषद वा सम्ूदायह ले सबैले अपनाउने औपचािरक िस ान्त 
वा िनणर्यह  ूःततु गनर्सक्छन ् र ती िस ान्त वा िनणर्यह  एक आपसमा 
बािझन सक्छन ् साथै बहमुत वा सबैले मानेको वा नमानेको ूमािणत 
आधारह मा हामीह को धािमर्क वा आित्मक आःथाको जग बसाल्नहुु । 
कसैले केही िशक्षा, धािमर्क दशर्न र नैितक वचनलाई मा  हामीलाई अर् हाउँछ 
भने त्यसलाई ःप पमा  "ूभलेु यःतो भ ुभयो"को आधारमा समथर्न 
गनुर्पछर्।...मािनसह लाई परमेँ वरबाट अलग राख् न र उहाँको िब मा खडा 
गिररहने शैतानको छिलिबयाकलापह को अिन्तम वा सब च्च ूयासमा शैतान 
आफै येशूको भेषमा आउनेछ। मिुक्तदाताको आगमनमा सबै आफ्ना आशाह  
पूरा हनेुछ भनेर अपेक्षा गद चचर्ले लामो समयसम्म दावी गिररहेको छ। अब 
सबै छलह को सब च्च ःवामी शैतान आफै येशू भी  हुँ भनेर सबैलाई धोखा 
िदन आउनेछ। जनु पमा यूह ा ारा ूकाशको पःुतकमा परमेँ वरको पऽुको 
बारेमा वणर्न गिरएको छ त्यसैको नक् कल गद िवँ वको िविभ  भागह मा 
आखैँ ितिमर्राउने तेजःवीमय तिरकाले सबैलाई ॅममा पानर् शैतान देखा 
पनछ।(शैतान नै सबैले अपेक्षा गरेको येशू हनुहुनु्छ भनेर देखाउन ूकाश 
१:१३-१५मा येशूको यसरी वणर्न गिरएको नक् कल उसले गनछ "१३ 
सामदानह का माझमा मािनसको पऽुजः तै पाउसम् मै पोशाक लाउनभुएको र 
छातीमा सनुौला चौडा िफ ा लाउनभुएको एक जनालाई मैले देख। १४ 
उहाँका िशर र केश ऊनजः तो सेता र िहउँजः तै सेता,  र उहाँका आखँा 
आगोका ज् वालाजः तै िथए। १५ उहाँका पाउह  आगोको भ ीमा खारेर 
टल् काएका कासँाजः ता िथए, र उहाकँो सोरचािहँ उिलर्ंदो पानीह को आवाजजः तै 
िथयो")। आजसम्म कुनै मािनसले नदेखेको आँ चयर्चिकत मिहमा र तेजले 
उसलाई घेनछ। सारा संसारका मािनसह ले िबजयउल्लासको ःवर आकाशमा 
घन्काउनेछ: 'येशू भी  आउनभुयो! हामीलाई उ ार गनुर्हनु मसीह आउनभुयो!' 
आफ्नो ौ ाभाव देखाउन उसको साम ुलम्पसार पनछन.्..अत्यन्त क णामयी, 
कोमल तथा मदृ ु ःवरमा सबैलाई मगु्ध गनर् येशूले जःतै उहाँको अनमुही र 
ःवगीर्य सत्यह  उसले उच्चारण गनछ। उसले िबिभ  मािनसह का िविभ  
रोगह  िनको पानछ। येशूको ःवभावको नक् कल गदउसले यो दावी गनछ िक 
उसले हप् ताको सात  िदन साबथलाई आइतबारमा सािरएको िथयो र उसले 
आिशष िदएको साबथलाई पिवऽमा  सबैलाई आदेश िदनेछ। उसले ज्योित र 
सत्यले ससुिज्जत गिर पठाएको अनेक  ःवगर्दूतह को (मानव धमर्गु ह ) 
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कुरा नमािन हप् ताको सात  िदनमाऽ पिवऽ छ र त्यसलाई पालन गनुर्पछर् भनेर 
िज ी गद िसकाइरहने मािनसह ले आफ्नो नाउँको बेइज्जत र िनन्दा गिररहेको 
छ भनेर घोषणा गनछ। मािनसह लाई छल गन शैतानको यो अत्यन्त बिलयो 
र झन्डै उच्च ःतरको चाल हनेुछ।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ 
५९५-५९५,६२४बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)  आरमागे ोनको यु को िनिम्त तयार हनुपुन सन्दभर्मा येशूले िदनभुएको 

आदेशलाई ूकाश १६:१५मा यसरी लेिखएको पढ्नहुोस "“हेर, म 
चोरजः तै आउनेछु। त् यो धन् य हो,  जो जागा रहन् छ र आफ् नो 
वः ऽको रक्षा गछर्। नऽता त् यो ना  ै िहँ  नेछ,  र त् यसको नग् नता 
देिखनेछ।”  यःतै खालको चेतावनी लेओडेिकयाको चचर्लाई ूकाश 
३:१७ िदनभुएको पिन हेन ुर्होस "“म धनी छु, र मिसत धन-सम् पि  
छ,  र मलाई केही कुराको खाँचो छैन”  भनी ितमी भन् दछौ,  तर 
ितमीलाई थाहै छैन िक ितमी द:ुखी, दयनीय, दिरि, अन् धा र ना ा 
छौ।" यस संसारमा रिहरहने परमेँ वरका जनह ले यगुको अन्तमा 
हनेु आित्मक संघषर्सँग सामना गनर् लेओडेिकयाको चचर्लाई िदइएको 
उक्त सन्देश पिन कितको मह वपूणर् ठा पुछर्? त्यो सन्देश 
बःतगुत वा अ लाई माऽ लाग ु हनु्छ भनेर ःवीकार नगद 
आफूलाई पिन कसरी लाग ु हनु्छ भनेर व्यिक्तगत पमा कसरी 
आत्मसात ्गन? 

आ) ूकाशको पःुतकमा उल्लेख गिरएको सफा र सेतो पोशाको अथर् 
येशूको धािमर्कता भनेर िचऽण गिरएको छ (ूकाश ३:४,५, ूकाश 
१९:७-९)। यगुको अन्तमा शैतानको अनेक  छलह को अिन्तम 
आित्मक, भौितक र मानिसक लडाईँको सामना गनर् केवल येशूको 
धािमर्क पोशाक लगाउनेह माऽ सामथ्यर्वान हनेुछन ्भनेर िकटान 
गिरएको छ। थमुा पी येशूको रगतमा कसैले आफ्नो पोशाक सेतो 
र सफा गरेर कसरी धनु सक्दछ ("९ यसपिछ कुनै मािनसले गन् न 
नसक् ने एउटा ठूलो भीड, जो हरेक जाित, सबै कुलह , मािनसह  र 
भाषा बोल् नेबाट िथयो,  सेता पोशाक पिहरेर हातमा खजूरका हाँगा 
िलई िसंहासन र थमुाको सामनु् ने उिभरहेको मैले देख। १० 
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ितनीह  उच् च सोरले कराए: “िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेु हाॆा 
परमेँ वर र थमुामा मिुक्त छ।” ११ अिन िसंहासन, धमर्-गु ह  र 
चार जीिवत ूाणीह का विरपिर सबै ः वगर्दूतह  उिभए, र ितनीह  
िसंहासनको सामनु् ने घोप् टो परी यसो भन् दै परमेँ वरलाई दण् डवत ् 
गरे। १२ “आमेन! हाॆा परमेँ वरलाई ूशंसा,  मिहमा,  बिु , 

धन् यवाद, सम् मान, शिक्त र सामथ् यर् सदासवर्दा होस ्। आमेन!” १३ 
धमर्-गु ह मध् ये एउटाले मलाई सोधे, “यी सेता पोशाक लाउनेह  
को हनु ्,  र कहाँबाट आएका हनु ्?” १४ अिन मैले ितनलाई भने, 
“हजूर, तपाईं नै जान् नहुनु् छ।”  ितनले मलाई भने,  “ियनीह  ती नै 
हनु ्,  जनुह  महास ं टबाट आएका हनु ्,  र ितनीह ले आफ् ना-
आफ्  ना पोशाकह  थमुाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन ्।" 
ूकाश ७:९-१४)?  
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कथा ११ 
साथी बनाउने कला रहःयमय छ 

िभतािलना मेिन्दस मोिरइरा, ५७, साओ टेमो र िूिन्सपे 
 

साओ टेमोको िनबासी भाइटिलनालाई दोॐो बच्चा पाउने बेलामा धेरै 
सा॑ो भएको िथयो। उनी धेरै रगत बगेको िथयो। डाक्टरह ले लापवार्हीपूणर् 
तिरकाले गलत समूहको रगत उनमा चढाइ िदएका िथए। बालक बच्चा त 
जन्म्यो तर भाइटिलनाका खु ाह मा गम्भीर रोग लाग्यो। उनलाई बचाउन 
डाक्टरह ले उनको खु ा कािट िदए। भाइटिलना केवल १० वषर्की माऽ 
िथइन।् 
    जब उनी ९ मिहनाको अःपतालको बासपिछ घर फिकर् इन ्तब उनले 
आफ्नो ौीमानले अक केटी ल्याएको रहेछ भनेर थाहा पाइन।् उनको ौीमान ्
केही िदनमाऽ घर बःदथ्यो र अ  िदन बािहरै हनु्थ्यो। भाइटिलना अत्यन्तै 
द:ुखी र उदास भइन।् उनले आत्महत्या गनर् खोिजन। तब एक िदन एक 
जना वृ  सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट मिहला भाइटिलनाको घरमा आइन । उनको 
फोहर लगुाह  िलएर निजकको नदीमा हरेक हप् ता धनु थािलन।् उनले 
भाइटिलनाको लगुाफाटाह  धनु्दै जादाँ एक िदन अचानक िवरामी पिरन र 
डाक् टरले उनको ःवाःथको कारण पानीबाट जोिगन सझुाव िदए । अिन ती 
एडभेिन्टःट मिहलाले चचर्का अ  साथीह लाई भाइटिलनाको लगुा धोइिदन 
अनरुोध गिरन।् 
    भाइटिलना ितनीह को सहयोगको िनिम्त आभारी िथइन ्तर उनलाई 
असिजलो लािगरहेको िथयो। "मलाई के ग ँ के ग  भइरहेको िथयो िकनभने 
म एडभेिन्टःट िथइन ँ र ितनीह ले िकन मेरो लगुा धोइरहेका िथए सो मैले 
बझु्न सिकँन" उनले भिनन।् अिन एक िदन उनले लगुा धोइिदने 
मिहलाह लाई केवल केही लगुामाऽ िदइन ्र अ  लगुाह  लकुाइन ्र भिनन ्
"आज त्यितमाऽ हो। यो हप् ता मेरो धेरै धनेु लगुाह  छैन।" ती एडभेिन्टःट 
मिहलाह लाई उनको कुरा पत्यार लागेन र घरमा अ  लगुा छन ् िक भनेर 
खोज्न थाले तर एउटा कुनामा लगुाको थुू ो थपुािरराखेको ितनीह ले भे ाए। 
ितनीह ले त्यो पिन भे ाए र धोइिदए। भाइटिलनाले आफ्नो जीवनलाई 
सम्हाल्न सकँु भनेर परमेँ वरसँग ूाथर्ना गिरन।् केही समयपिछ उनले सानो र 
परुानो लगुा िसउने हाते कल पाइन ्र लगुाह  िसलाउन िसिकन।् दवैु खु ा 
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नभएतापिन आफ्नो हातले मेहनत गरेर लगुा िसलाएर लगुा बेच्न थािलन।् 
उनको काममा फिलफाप भयो। उनका अ  पाँच जना छोराछोरीह  भए। 
अिन त्यसपिछ उनको ौीमान् को मतृ्य ुभयो। एक िदन एक जना सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट िवँ वासीले उनीसँग बाइबलको बारेमा छलफल गिरन ् र उनको 
खानामा पिरवतर्न ल्याउन अनरुोध गिरन।् तर उनलाई बाइबलूित चासो भएन 
र आफ्नो खानेकुरा बदल्न चािहनन।् अिन सन ्२०१२मा एडभेिन्टःट पाःटरले 
दईु हप् ते ससुमाचार ूचार कायर्बमको आयोजना गरे। "जब मैले ससुाचारीय 
कायर्बममा भाग िलए ँ तब मेरो जीवनमा परमेँ वरले अचम्मका कामह  
गनुर्भएको भनेर मैले महससु गरे। िसलाइ मेिशन उपलब्ध गराउनभुएर पैसा 
कमाउन सहयोग गरेर उहाँले मेरो ूाथर्नाको जवाफ िदनभुयो। यो पिन एउटा 
कारण हो िक मैले ससुमाचारलाई महण गर" खशुी भएर भाइटिलनाले आफ्नो 
कुरा भिनन।् भाइटिलनाले ूत्येक बेलकुा समुाचारीय कायर्बममा भाग िलइन ्
र बिप् तःमा पिन िलइन।् आफ्नो कथा बाँड्न रमाइलो मानेकी भाइटिलना 
जसजसले उनको कथा सु ु  चाहन्छन ् ितनलाई सनुाइहाल्ने उनको बानी नै 
भइसकेको छ। "मलाई हेन ुर्होस ् त! परमेँ वरले मेरो जीवनमा कःतो काम 
गिररहनभुएको छ। परमेँ वर अचम्मको हनुहुनु्छ। तपाईँले पिन उहाँलाई 
िवँ वास गनर् आवँयक छ" जो मािनस उनकहा ँआउँछ उनी यो सनुाउँिछन।् 
उनको यस कुराकानीले सात जना मािनसह लाई एडभेिन्टःट चचर्मा समावेस 
हनु राजी  गराएकी िथइन।् त्यो चचर् उनी रहेको ितन िकलोिमटर वा दईु 
माइल टाढा छ। ती सात जनालाई चचर्मा जान बस खचर् आफैले िदएकी 
िथइन।् ती सातै जना अिहले एडभेिन्टःट चचर्का सदःयह  भएका छन।् 
भाइटिलनाले उनको घर बािहर बाइबल अध्ययन टोली पिन गठन गिरन ् र 
उनको सिबयतामा छ जनाले बिप् तःमा िलए। िबःतारै उनको सिबयताले ४० 
जनाले बिप् तःमा िलए। उनका दईु जना छोराछोरीह ले पिन बिप् तःमा िलए। 
चचर्का अगवुाह  उनको घरको छेउछाउमा चचर् बनाउने तरखरमा जटेुका 
छन।् चचर्को िनिम्त जग्गा िक  पैसाको कमीले गदार् उनले आफ्नै घरको 
जग्गामा अःथायी चचर् िनमार्ण गनर् िदएकी िछन।् त्यो चचर् काठको िथयो सो 
सेप्टेम्बर २०१७मा िनमार्ण भएको िथयो। "मेरो घरको ढोकाको साम ुचचर् 
भएकोमा मलाई धेरै खशुी लागेकै छ। त्यितमाऽ नभएर धेरै मािनसह ले 
ूभलुाई िवँ वास गरेकोमा म धेरै खशुी छु" उनले बैठकको सोफामा बसेर 
आफ्नो हषर् व्यक्त गिरन।् 
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    अ लाई येशूकहाँ ल्याउने गोप्य तिरका भनेकै अ सँग िमऽता गाँःन ु
हो उनले भिनन।् "साथी नबनाइकन कसैलाई पिन परमेँ वरमा ल्याउन गार् हो 
छ। म िछमेकीह लाई साथी बनाउँछु र चचर्मा आउन अनरुोध गदर्छु" आफ्नो 
गोप्य कुरा खोल्दै उनले भिनन।् उनको मन पन बाइबलको पद म ी ६:३३ 
हो "पिहला परमेँ वरको राज्य र उहाँको धािमर्कता खोज र अ  सबै थोक 
ितमीलाई थिपनेछन"् ( पान्तिरत)।  "यस पदले मलाई धेरै हौसला ूदान 
गछर् िकनभने यिद मैले मेरो जीवनमा परमेँ वरलाई पिहलो ःथान िदए ँभने मेरो 
सबै आवँयकता उहाँले पूरा गिरिदनहुनु्छ" खु ा नभएपिन दयाल ु दय भएकी 
भाइटिलनाले यस कथाका लेखकलाई भिनन।् 

  -लेखक आन्द्र्य ुमेकचेःने 
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