बेिबलोनमािथ परमे वरले
गन फैसला
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यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश १७, यिमर्या ५१:१३, ूःथान २८:३६३८, ूकाश १३:१-८, ूकाश १३:१८ र ूकाश १६:२-१२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "र मैले आकाशबाट अक आवाज आएको सुन

'हे मेरा जनह

हो, उनीबाट िनःकेर आऊ, नऽ भने ितमीह

पिन उनका

पापह मा सहभागी हुनछ
े ौ, र ितमीह ले पिन उनीमािथ आएको महामारीह मा
सहभागी हुनपु नछ। िकनभने उनका पापह

ःवगर्सम्मै पुिगसक्यो, र उनका पाप

तथा अपराधह लाई परमेँवरले याद गनुभ
र् यो'" (ूकाश १८:४,५

पान्तिरत)।

अिघल्लो अध्यायमा छै ट महामारीको बारे मा चचार् गिरएको िथयो।
त्यो महामारी सा ेितक पमा युृेिटस नदी सुख्खा भएको िथयो। त्यसको अथर्
ॅममा परे का सं सारका मािनसह ले अिन्तम बेिबलोनलाई िदइने लोकिूय
समथर्न

िफतार्

दे खाउँछ।

िलएको

बेिबलोन पी

परमेँवरको

चमत्कारपूणर् िबयाकलापह

आफ्नो

िबरोधी

शैतानले

शिक्त

िछया

अनेक

िछया

भएकोले

दु ताले

भिरएको

गनछ जुन परमेँवरले गनुह
र् न
ु े कामको नक्कल

हुनेछ (ूकाश १६:१३,१४)। यसको बारे मा अिघल्लो अध्यायमा चचार्
गिरएकोछ। दु

आत्माले ूेिरत भएको िविभ

आकिषर्त िबयाकलापले दु

मािनसह लाई एकिऽत पानर् सफल हुनेछ। त्यो सफलता आर‐‐मागे ोनको
महायु को िनिम्त तयारी हुनेछ। परमेँवरसँगको शैतानले गन अिन्तम यु मा

महाभूकम्प हुनेछ जुन िक सात
महाभूकम्पले बेिबलोनको एकता भ
(ूकाश

१६:१८,१९)।

गिरएकोछ।

परमेँवरका

अिन्तम

महामारीको एक भाग हुनेछ। त्यस

हुनेछ। त्यो एकता ितन टु बामा भाँिडनेछ
बेिबलोनलाई

जनह को

िब

मा

सहरको

राजनैितक

पमा

िचऽण

र

धािमर्क

शिक्तह को एकता छोटो समयको िनिम्त भएको त्यो सहरले िचऽण गदर्छ।
अिन त्यो एकता भ

हुनेछ, जसले गदार् अिन्तम समयमा एक भएको

बेिबलोनको एकता िछयािछया हुनेछ।

अन्तको बेिबलोनको राजनैितक एकतामाऽ भ

भएको कुरा ूकाश

१६:१९ले बताउँछ भनेर हामीले मनमा राख्नुपदर्छ। खास गरे र बेिबलोन सहर
कसरी

भताभ ु

हुनेछ भनेर ूकाश

१७
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र १८ले

बताउँछ।

अिन्तम

बेिबलोनको

सत्यानाश

र

त्यसको

पतनका

कारणह को

१७:१२-१८:२४) ूकाश १७ले अन्तको समयमा हुने ॅ

अिघ

(ूकाश

वा परमेँवरको

सहीबाटोबाट तकर जाने धािमर्क ूणालीको बारे मा उल्लेख गदर्छ। त्यो
घट्नालाई रातो पशुमािथ बेँया चिढरहे कोले घट्नाले िचऽण गदर्छ। रातो

पशुमािथ चिढरहे की बेँया बेिबलोन आफ्ना छोरीह को साथमा सं सारका

मािनसह लाई परमेँवरको िब

मा जान बहकाउनेछ (ूकाश १७:१-११)।

१. बेँया बेिबलोन
बेिबलोन बिसरहेका धेरै पानीह

भ क
ु ो अथर् युृेिटस नदी हो भनेर

ूकाश १७:१ र यिमर्या ५१:१३ले यसरी बताउँछ "ती सात कचौरा िलने सात

ःवगर्दूतह मध्ये एक जनाले मकहाँ आएर मलाई भने, “यता आऊ, म ितमीलाई

धेरै पानीह मा बसेकी त्यस महावेँयालाई िदइएको इन्साफ दे खाउनेछु।"
(ूकाश १७:१) र "त,ँ जो धेरै पानी भएका ठाउँमा बःछस्, र धन-सम्पि का

भण्डारले पूणर् भएको छस्, तेरो खतम हुने समय आइपुग्यो, तेरो अन्त्य

आइपुग्यो।" (यिमर्या ५१:१३)। ूकाश १७:१५ अनुसार धेरै पानीह को अथर्

के हो? हेनह
र्ु ोस: "ती ःवगर्दूतले मलाई भने, “ितमीले दे खेका ती पानीह , जहाँ
त्यो वेँया बसेकी छे , तीचािहँ मािनसह , भीड़ह , जाितह

र भाषाह

्
हुन।"

ी परमेँवरका जनह को ूतीक हो भनेर बाइबलले दे खाउँदछ।

परमेँवरका सत्य चचर्लाई सफा, शु
पुःतकले

िचऽण

गदर्छ

(ूकाश

र पिवऽ

१२:१,२२:१७)।

ीको

पमा ूकाशको

परमेँवरको

िवशु

िशक्षाबाट अलग भएर पितत भएको झुटो इसाई चचर्लाई ूकाशको पुःतकले

बेँयाको ूितिनिध भनेर बताउँछ। यो बेँया महान् बेिबलोन भनेर ूकाश
ँ
ँ छ ("त्यसको िनधारमा एउटा नाउँ लेिखएको िथयो: रहःय
१७:५ले औल्याउ

पृथ्वीका वेँयाह

र िघनलाग्दा कुराह की आमा महान् बेिबलोन")। जसरी

पौरािणक बेिबलोन सहरको अिःतत्वको िनिम्त युृेिटस नदीमा भर पनुप
र् रे को

िथयो, त्यसरी नै अिन्तम युगको बेिबलोनले आफ्ना योजनाह लाई कायार्न्वन
गनर् परमेँवर र उहाँका जनह को िब

मा लाग्ने जनलहरमा भरपनछ।

युगको अन्तमा चिम्कने परमेँवरको िवरोधीको पमा खडा भएको
बेिबलोनले बहकाएर गैरकानुनी सम्बन्ध राख्न वा लसपसमा फसाउन दुई
समूहका मािनसह लाई िवशेष पमा समावेश गन दे हायका पदह ले यसरी

ँ पृथ्वीका राजाह ले व्यिभचार गरे का छन्, र
बताउँछ: ूकाश १७:२ "त्यससग
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पृथ्वीका बािसन्दाह

त्यसका व्यिभचारको म ले मातेका छन्।", ूकाश १४:८

"अिन एउटा अक ःवगर्दूत, अथार्त ् दोॐाचािहँ यसो भन्दै पिछपिछ लागे, “पतन
भयो! जाित-जाितलाई आफ्नो व्यिभचारका बोधको म

िपउन लाउने महान्

बेिबलोनको पतन भयो।” र ूकाश १८:१-३ "१ यसपिछ ठू लो अिधकार भएका

ू ःवगर्बाट तल आइरहेका मैले दे ख। ितनको वैभवले पृथ्वी
अकार् एउटा ःवगर्दत

उज्यालो भयो। २ ितनले यसो भनेर शिक्तशाली सोरले कराए: “महानगरी

बेिबलोनको पतन भयो, यो महानगरी भूतह को वासःथान, हरे क अशु
हरे क अशु

आत्मा, र

तथा घृिणत पक्षीको अखड़ा भएको छ। ३ िकनिक सबै जाितह ले

त्यसको अशु

कामवासनाको म

ँ
िपएका छन्, र पृथ्वीका राजाह ले त्यससग

व्यिभचार गरे का छन्, र पृथ्वीका व्यापारीह

त्यसको िवलािसताको ूभावले धनी

भएका छन्।”
ूथम समूह भनेको यस पृथ्वीका राजाह
शासन गन राजनैितक शिक्तह

(अथार्त ् रा पितह ) वा

् बेँया बेिबलोनसँग व्यिभचारमा ितनीह
हुन।

फिसरहे को भनेर ती पदह ले िचऽण गदर्छ। जब इॐायलीह

परमेँवरबाट

तिकर्एर झुटो धािमर्क िबयाकलाप वा सं ःकारमा लाग्दथे तब ितनीह
बेँयाभएको

भनेर

पुरानो

करारमा

बारम्बार

उल्लेख

गिरएको

पाइन्छ

(उदाहरणमा, यशैया १:२१ "हेर त, िवँवासयोग्य सहर कसरी एउटी वेँया
भई त! उिहले त्यो न्यायले पूणर् िथयो। त्यसमा धािमर्कताले वास गथ्य , तर

अब त त्यो हत्याराह ले भिरएको छ!", यिमर्या ३:१-१० "१ “यिद कुनै

मािनसले आफ्नी पत्नीलाई त्याग्छ र त्यो ःऽी उदे िख छु ि एर अक मािनसकी
पत्नी भई भने, के त्यो मािनसले फेिर त्यसकहाँ फकर जानुपन? के त्यो दे श

िबलकुलै िबटु लो हुनेिथएन र? तर तँचािहँ एउटी वेँयाझ धेरैकहाँ गएकी छस्–
ँ ा
् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। २ “आफ्ना आख
र के तँ मकहाँ फकर आउँछेस?”
् ितनीह मध्ये कुनचािहँमा तले कुकमर् गरे की
उठाएर ना ा डाँड़ाह मा हे र।

छै नस् र? एउटा अरबी म भूिममा बसेझ तँ आफ्ना ूेमीह को ूतीक्षामा बाटो

हुँदो बिसस्। तले दे शलाई आफ्नो व्यिभचार र दुंट कमर्ले िबटु लो पारे की

छस्। ३ यसै कारण झरी थािमएको छ, र बसन्तको वषार् परे को छै न। तापिन
तेरो

प िनलर्ज्ज वेँयाजःतै छ। तँ लाजले रातो हुन इन्कार गछस्। ४ के

भखर्रै माऽ तले मलाई यसरी पुकािरनस्, ‘हे मेरा िपता, युवावःथादे िख मेरा िमऽ,

५ के तपाईं सध िरसाइरहनुहन्ु छ र? के तपाईंको बोध सधसम्म रिहरहन्छ?’
तले त यसरी कुरा गछस्, तर तले सकेसम्म खराबी गछस्।” ६ योिशयाह
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राजाका राजकालमा परमूभ ुले मलाई भन्नुभयो, “अिवँवासी इॐाएलले के

गर्यो, के तले दे खेको छस्? त्यो गएर हरे क डाँड़ामा र हरे क झ्याम्म परे को
खमुिन त्यसले व्यिभचार गरे की छ। ७ त्यसले यी सबै काम गरे पिछ मकहाँ

फकर्न्छे होला भनी मैले िवचार गरे को िथए,ँ र तर त्यो फिकर्न, र त्यसकी
िवँवासघाती बिहनीले त्यो दे खी। ८ त्यस अिवँवासी इॐाएलका सबै

ँ तापिन मैले
व्यिभचारको कारण मैले त्यसलाई त्यागपऽ िदएर िनकािलिदए।

हे र, त्यसकी िवँवासघाती बिहनी यहू दा डराइन, तर गएर त्यसले पिन वेँयावृि
गरी। ९ वेँयावृि
र

इॐाएलको िनिम्त यित सिजलो कुरा भयो, िक त्यसले ढु ा

खिसत व्यिभचार गरे र दे शलाई िबटु लो पारी। १० यी सबै भए तापिन

त्यसकी िवँवासघाती बिहनी यहू दा, पूणर्

माऽ मितर फकीर्,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ")।
यस पृथ्वीका राजाह

दयले त होइन, तर बािहरी

पले

(वा रा पितह ) वा दे शका शासकह

र

बेँयाको बीचमा ब्यिभचारको सम्बन्ध हुन ु भनेको के हो त? युगको अन्तमा

ँ
औल्याइएको
बेिबलोन पितत इसाई चचर् र दे शका राजनैितक शासकह को

बीचमा गठन्धन हुन ु नै ती दुई समूह एक आपसमा व्यिभचारमा फसे सरह हो
भनेर ूकाशको पुःतकले व्याख्या गदर्छ। अथार्त ् परमेँवरका जनह को
िब

मा अनेक

कानुनह

बनाएर यातना िदन पितत चचर् र राजनैितक

शिक्तह को गठबन्धन वा युिनयन हुन ु नै एक आपसले करणी गरे को हो भनेर

बुिझनुपछर्। त्यस बेँया बेिबलोनसँग व्यिभचारीय सम्बन्ध राख्ने दोॐो समूह
भनेको शासन गिरएका सं सारका जनताह

् बेिबलोनले नाठो खेलाउन वा
हुन।

व्यिभचारमा

रक्सी

फसाउन

मािनसह लाई

मािनसह लाई धमर्को नाउँमा आित्मक
शिक्तह

त बेिबलोन

िपलाउँछन्।

पमा ल

यो

भनेको

पानुर् हो। राजनैितक

पी पितत इसाई चचर्ह सँग साँठगाँठ गनुर् त छ नै।

तर बेिबलोनको अथार्त ् पितत इसाई चचर् वा धािमर्क समूहले बाइबलले
अनुमोदन

नगरे का

अनेक

झुटा

सबर्साधारण मािनसह लाई ल

िशक्षादीक्षा

र

सं ःकारह लाई

फैलाउँदै

पानुर् भनेकै रक्सीले मात लाग्न िदनु हो।

यसरी धमर्को नाउँमा बेिबलोनको झुटा आित्मक िबयाकलापह मा मािनसह

फःदा उसले ितनीह लाई सुरक्षा िदनेछन् भनेर ितनीह ले सोच्नेछ। यो नै
ितनीह

उनको धोखामा पनुर् हो। जब मािनसह

रक्सीले माितन्छन् तब

ितनीह को िदमागले िठक काम गदन र ितनीह लाई सिजलै सँग िनयन्ऽणमा

राख्न सिकन्छ ("ियनीह

पिन दाखम ले गदार् धरमिरन्छन्, जाँड़ले गदार्
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ितनीह

लरबिरन्छन्: पूजाहारी र अगमवक्ता जाँड़ले धरमिरन्छन्। दाखम ले

ितनीह

लि एका छन्। ितनीह

जाँड़ले गदार् धरमिरएका छन्। दशर्न दे ख्दा

धरमिरन्छन्, िनणर्य िदँदा ितनीह

ितनीह

परमेँवरूित

बफादार

िवँवासीह बाहे क अ

भइरहने

लरबराउँछन्" यशैया २८:७)।

केवल

केही

बाँकी

वा

ु ेका
बचेखच

सारा सं सार त्यस बेिबलोनको छलमा फःनेछ।

आजको जःतै युगको अन्तमा पिन जनलहर गलत िदशामा गइरहेको

पाइनेछ। सबैले गछर्न ् भ े लोकिूय चालचलन वा भावनामा लाग्नु कितको
खतरा हुनरे हेछ भ े कुरामा हामीह

कसरी सजग हुन?
े

२. रातो पशुमािथ चिढरहने बेँया
ूकाश १७:३मा भिनएको छ "अिन ितनले मलाई आत्मामा बोकेर

एउटा उजाड-ःथानिभऽ लगे। त्यहाँ सात वटा िशर र दश वटा िसङ भएको

ईँवर-िनन्दाका नाउँह ले भिरपूणर् भएको चहिकलो रातो र को पशुमािथ बसेकी
एउटी ःऽीलाई मैले दे ख।" अिन्तम सात महामारीको कचौरा बोकेका सात जना
ःवगर्दूतह मध्ये एक जना ःवगर्दूतले धेरै पानीह मािथ बःने वेँयाको गिरने

ँय यूह ालाई दे खाउँदछन्। जब यूह ाले त्यस बेँयालाई दे ख्छन्

न्यायको

उनी रातो घोडामा चिढरहेको उनले दे ख्दछन्। पानी र पशुमा ूयोग गिरएको
सा िे तक िचऽणले बेिबलोनको समथर्न गनह को वणर्न कसरी उपयुक्त छ?
दशर्नमा यूह ालाई ज लमा लिगन्छ जहाँ उनले रातो पशुमािथ
चिढरहे की

ीलाई दे ख्छन्। यिद बेँया भनेको ती धािमर्क तत्वह

हुन ् जुन

पितत इसाई िशक्षादीक्षा नै िकन नहुन ् भने पशु भनेको राजनैितक शिक्त हो।

धमर्िनरपेक्ष वा धमर्हीन वाद र राजनैितक शिक्तह मािथ धमर् वा आित्मक
ँ
ँ छ। यो िवगतमा भएको
शिक्त चिढरहे कोले दुई फरक िनकायह लाई औल्याउ

मािमला िथएन। यो हो धमर् र राजनीित िमिसएको मािमला। युगको अन्तको
समयमा ती दुई तत्वह ले एक आपसमा हातेमालो गनछ भनेर बाइबलको

भिवंयवाणीले

बताउँछ।

पशुमािथ

चिढरहनु

भ े

अवधारणाले

अिधकार

जमाएको दे खाउँछ। अन्तको समयमा पशुमािथ चढ्ने तत्व धािमर्क ूणाली हो
जसले धमर्िनरपेक्ष वा धमर्िहन र राजनैितक शिक्तमािथ आफ्नो अिधकार
जमाउनेछ।
बेँयाका चिरऽह ले ूकाश १२ र १३मा

अिज र, समुिबाट

ँ
ँ छन्?
िनिःकएको पशु र पृथ्वीबाट िनिःकएको पशुलाई कसरी औल्याउ
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बेँयाको पिहरण अत्यन्त तडकभडक भएको िचऽण गिरएको छ।
उनको पोशाक प्याजी र बैजनी र को अत्यन्त आकिषर्त िथयो। उसले सुन,
अमूल्य पत्थरह

र मोतीले सिजएका गहनाह

पिहरे की िथई। यःता खालका

िसँगारपटार पौरािणक बेँयाह ले लगाउँथे। ती बेँयाह ले मािनसह लाई

मोिहत पानर् त्यःतो खालको आकिषर्त िसँगारपटार गदर्थे ("हे उजाड़ पािरएकी,

तँ के गिररिहछस्? तले रातो पोशाक पिहरे की, र सुनका गहना पिहरे र आफूलाई
ँ ा ठू लो
िसँगारे की छे स,् (त्यसको अथर् के हो?) तँ िकन गाजल लगाएर तेरा आख

् तेरा ूेमीह ले तँलाई घृणा
पाछस्? व्यथर्मा तँ आफूलाई सुन्दर बनाउँछेस।
गछर्न,् ितनीह

तेरो ज्यान िलन खोज्छन्" (यिमर्या ४:३०)। रातो र

रगतको

ूतीक हो। बेँयाले रातो र को पोशाक लाउनुको अथर् त्यस धािमर्क तत्वलाई

जनाउँछ जसले धमर्को नाउँमा अितवादी भएर अ लाई दवाउँछ।

जुन पोशाक वेँयाले लाउँछे त्यो पुरानो करारको मूल पुजारीले लाउने

पोशाकको नक्कल हुनेछ। त्यसबेला मूल पुजारीको पोशाकमा प्याजी र ,

रातो र सुन हुन्थ्यो ("५ ितनीह ले सुन, र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मिसनो

गरी सूती कपड़ा ूयोग ग न्। ६ ितनीह ले एपोदचािहँ सुनको, र नीलो,

बैजनी, रातो धागो र मिसनो गरी सूती कपड़ाले िनपुणताका साथ बनाऊन्"

ूःथान २८:५-६)। बेँयाको िनधारमा परमेँवरको बेइज्जत गन वा ईँवर

िनन्दा भएको वाक्य िथयो जुन ् मूल पुजारीको फेटामा हुन्थ्यो। त्यो िथयो
"परमेँवरको िनिम्त पिवऽ" (ूःथान २८:३६-३८)। उनको हातमा भएको

रक्सीको

कचौराले

बेिबलोनको

राजा

बेलशजारका

पाहुनाह ले

पिवऽ

मिन्दरबाट लुटेर ल्याएको पिवऽ कचौरामा रक्सी िपएको हामीलाई याद

िदलाउँछ (दािनएल ५:२-४)। बेँयाको हातमा भएको कपको अथर् यो हो िक

दे खावटी सत्य हो जुन ् रक्सीमा िमिसएको हुन्छ। अन्तको समयमा शैतानले
अनेक

धािमर्क

वा

आित्मक

िशक्षादीक्षा,

मािनसह लाई परमेँवरबाट अलग राख्न ल
ल

िबयाकलापह

ारा

सं सारका

पानछ।

बेिबलोनी बेँयाले सन्त र येशूका िनिम्त शहीद हुनेह को रगत िपएर

भएको भनेर थप वणर्न गिरएको छ। येशूका बफादारी भक्तह

उहाँको

िनिम्त गवाही भएको हुनाले ितनीह को हत्या भएको िथयो। युगको अन्तको

बेिबलोनले िपउने रगत त्योसँग सम्बिधत भएको िचऽण गदर्छ जब मध्यकालीन्
युगमा बाइबलको सत्यबाट ॅ
इसाईह को

हत्या

भएको

भएका इसाई धमर्, पोपको नेतत्ृ वमा करौड

िथयो

िकनभने
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ितनीह ले

पोपको

धािमर्क

अिधकारलाई अःवीकार गरे का िथए र सुसमाचारूितको आःथामा अिडग भएका
िथए।
बेिबलोनी बेँयाको वणर्नले िथयािटरा चचर्को ईजबेलको ूतीकलाई
ूितिबिम्बत गदर्छ (ूकाश २:२०-२३ "२० तर ितॆो िव

मा मैले यो भन्नु

छ: ितमी ईजेबल
े भन्ने ःऽीलाई सहन गछ । त्यसले आफैलाई अगमवािदनी

भन्छे , र मेरा सेवकह लाई व्यिभचार गनर् र मूितर्ह लाई चढ़ाइएको भोजन खान

िसकाउँछे, र यसरी ितनीह लाई बहकाउँछे। २१ मैले त्यसलाई पँचा ाप गन

समय िदए,ँ तर त्यसले आफ्नो व्यिभचारबाट पँचा ाप गनर् इन्कार गरी। २२

ँ व्यिभचार गनह ले त्यसले
हेर, म त्यसलाई रोग-शय्यामा फािलिदनेछु, र त्यससग
गरे का

कामह बाट

पँचा ाप

गरे नन् भने

म

ितनीह लाई

महास ंटमा

फािलिदनेछु। २३ म त्यसका छोराछोरीह लाई मानछु । र सबै मण्डलीह ले
थाहा पाउनेछन्, िक म उही हुँ, जसले सबैका मन र

दयको जाँच गदर्छु, र म

हरे कलाई ितमीह का कामअनुसार िदनेछु")। युगको अन्तको बेिबलोन

ितमीह

र ईजबेल

ीह को बीचमा कःतो खालको एकै ःवभाव छ?

३. रातो पशुको पिहचान
"अिन ितनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा उजाड-ःथानिभऽ लगे।

त्यहाँ सात वटा िशर र दश वटा िसङ भएको ईँवर-िनन्दाका नाउँह ले

भिरपूणर् भएको चहिकलो रातो र को पशुमािथ बसेकी एउटी ःऽीलाई मैले

दे ख।" यसरी ूकाश १७:३मा उल्लेख गिरएको रातो पशुको वणर्न ूकाश
१३को समुिबाट आएको पशुकै जःतो ःवभाव िथयो। ूकाश १३:५-७ले

परमेँवरका जनह लाई आबमण वा दमन गरे र िजतेको भनेर यसरी बताउँछ:
"५ त्यसलाई अह ारी र ईँवर-िनन्दक शब्दह
त्यसलाई

बयालीस

परमेँवरको िव

मिहनासम्म

अिधकार

उच्चारण गन मुख िदइयो।

चलाउने

अनुमित

िदइयो।

६

मा िनन्दा गनर्, उहाँको नाउँ र उहाँको वासःथान, र ःवगर्मा

बःनेह समेत सबैको िनन्दा गनर्लाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो। ७ अिन

त्यसलाई सन्तह सँग लड़ाइँ गनर् र ितनीह लाई िजत्न अनुमित िदइयो। सबै
कुलह , मािनसह , भाषाह
रोमन

क्याथोिलक

चचर्कै

र जाितह मािथ त्यसलाई अिधकार िदइयो।"

नेतत्ृ वमा

बाइबल

र

बाइबललाईमाऽ

मा े

परमेँवरका जनह लाई सताउँदा ितनीह ले ज लमा भागेर लुक्नु परे को
िथयो। इसाईह ले नै इसाई धमर्को नाउँमा शु
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ी पी चचर् सतावटको

सु मा भूिमगत हुनपु रे को िथयो। यो १,२६० िदन वा वषर्को भिवंयवाणी

चालुभएको बेलामा अथार्त ् सन् ५३८दे िख १७९०सम्म रोमन क्याथोिलक

चचर्को दमन कालमा भएको िथयो (ूकाश १२:१३,१४ "१३ जब त्यस
अिज रले आफू पृथ्वीमा फ्याँिकएको दे ख्यो, तब त्यसले छोरो जन्माउने त्यस

ःऽीलाई खे यो। १४ तर त्यस ःऽीलाई त्यस सपर्को सम्मुखबाट उजाड-

ःथानमा उड़े र जानलाई ठू लो ग डका दुई पखेटा िदइए। त्यो उजाड-ःथान

साढ़े तीन वषर्सम्म त्यस ःऽीको पालनपोषणको िनिम्त तयार गिरएको िथयो")।
सबै इसाईह

एक ह भनेर इक्युिमिनकल अिभयानमा लागेका सुधारवादी वा

ु ु
ूोटे ःटे न्ट इसाईह ले िवगतमा रोमन क्याथोिलकले िदएको सतावट िबसर्नह

िकनभने त्यो भन्दा अझ झन खराब सतावटको सामना गनुप
र् नछ भनेर
भिवंयवाणीले बताउँदछ।

ूकाश १७:८मा के लेिखएको छ सो पढ्नुहोस् "ितमीले दे खक
े ो त्यो

पशु एक समय िथयो, तर अब छै न, र सवर्नाशमा जान अतल कुण्डबाट त्यो मािथ
उक्लन लागेको छ। अिन पृथ्वीका बािसन्दाह , जसका नाउँ सं सारको

उत्पि दे िख जीवनको पुःतकमा लेिखएका छै नन्, ितनीह ले त्यस पशुलाई दे खेर

अचम्म मान्नेछन्, िकनिक त्यो एक समय िथयो, तर अब छै न र पिछ

ँ ूकाश १३:८ तुलना गनुह
र् ोस्
आउनेछ।" यस पदमा लेिखएका शब्दह सग

"पृथ्वीमा वास गन सबैले त्यस पशुको पूजा गनछन्, अथार्त ् ितनीह ले, जसको

नाउँ सं सारको सृिंटदे िख नै मािरनुभएका थुमाका जीवनको पुःतकमा लेिखएको
छै न।" पशुको अिःतत्व र त्यसका िबयाकलापह को ितन पक्षह लाई ूकाश
१३:३ले कसरी ःप

पादर्छ "त्यसको एउटा िशरमा चािहँ घातक चोट लागेको

जःतो दे िखन्थ्यो, तर त्यसको चोट िनको भयो। अिन सारा पृथ्वी छक्क परे र
त्यस पशुको पिछपिछ लाग्यो?"
रातो पशुको पिहचान यसरी गिरएको छ: त्यो पशु िथयो, र छै न, र

अटल कुण्ड वा एक हजार वषर्सम्म उजाड हुने यस पृथ्वीबाट त्यो िनिःकनेछ
र सदाको िनिम्त त्यसको अन्त्य गिरनेछ। पशुको ितन पक्षीय ःवभावको

अथर्मा ूथमत: उसको अिःतत्वले यअवे परमेँवरको नाउँको नक्कल गिरएको

ु न्ु छ, जो हुनह
ु न्ु थ्यो र जो हुन आउनुहन
हुन्छ "जो हुनह
ु ेछ" (ूकाश १:४ र

४:८)। यसले पशुको ितन पक्षीय अिःतत्व पार गरे को पिन दे खाउँछ: (१)

पशु "िथयो।" यसको अिःतत्व िबगतमा िथयो। यसको मुख्य भूिमका
भिवंयवाणीको ४३ मिहना वा १२६० िदन वा वषर्सम्म रहे को िथयो (ूकाश
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१३:५ "५ त्यसलाई अह ारी र ईँवर-िनन्दक शब्दह

उच्चारण गन मुख

िदइयो। त्यसलाई बयालीस मिहनासम्म अिधकार चलाउने अनुमित िदइयो।"

साथै अध्याय ९को ूथम भाग हे नह
र्ु ोस्)। (२) "छै न।" घाइते भएको पशु
(ूकाश १३:३ "त्यसको एउटा िशरमा चािहँ घातक चोट लागेको जःतो

दे िखन्थ्यो, तर त्यसको चोट िनको भयो। अिन सारा पृथ्वी छक्क परे र त्यस

पशुको

पिछपिछ

लाग्यो"),

सन्

१७९८पशु

केही

समयको

िनिम्त

येशूभक्तह लाई सताउने िःथितबाट गायब भएको िथयो। यस सं सारको

ँयबाट केही समयको िनिम्त गायब भएको िथयो। अथार्त ् जब ृान्सका

सॆा

नेपोिलयनको सेनापितले सन् १७९८मा पोपलाई कब्जा गरे र िनवार्सनमा

पठायो तब केही समयसम्म रोमन क्याथोिलक चचर्को िबिगिविग सेलाएको

िथयो, तर बाँिचरहे को िथयो। (३) अन्तमा घाइते भएको घाऊ िनको भयो
अथार्त ् िवँवमा पोपको लोकिूयता फेिर ब

ो। त्यस पिरूेक्षमा पशु फेिर

शैतािनक बोधमा िबउँिझनेछ। ूकाश १७ अध्यायले ूकाश १३:१-८मा
उल्लेख गिरएको घाइते चोट िनको भइरहे को अवःथाको बारे मा वणर्न गदर्छ।
यही पुनजीर्िवत भएको पशुमािथ बेँया बेिबलोन बःदछ। मध्यकालीन युगमा

जःतै इसाई धमर् र राजनैितक शिक्तको गठबन्धन फेिर छोटो समयको िनिम्त

हुनेछ र परमेँवरका जनह लाई इसाई धमर्कै नाउँमा इसाई भनाउँदा
अितवादीह ले फेिर नराॆोसँग सताउनेछन्।
्
जनह को िब
"परमेशवरका

मा िवरोधीह

खडा होओस्, धमर्को

नाउँमा अितवादी र असिहंणुता फेिर उचािलयोस्, सतावटको आगो फेिर जलोस,

र दे खावटी र पाखण्डी इसाईह को िवँवास धिमिलयोस् र ितनीह ले येशूूित
दे खाएको ूेम केवल मुखकोमाऽ बनोस्, तर सत्य इसाई पत्थर जःतै अिडग
भएर खडा भइरहनेछ, उसको िवँवास झन बिलयो हुँदै जानेछ, उसको आशा

झन झन चिम्कनेछ। त्यसको िवँवासको िःथित सम्प
झन बिलयो हुनछ
े ।"-एलेन जी

पान्तिरत। अिन्तम युगका घट्नाह

भएका िदनह भन्दा

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ६०२बाट
घट्नुभन्दा अिघ एलेन जी

ाइटले व्यक्त

गनुभ
र् एको वचनह लाई हामीह को इसाई अनुभवमा कसरी आवँयकता ठानेर
अिघ बिढरहनुपदर्छ?
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४. पशुका सातवटा टाउकाह
दे हायका पदह

पढ्नुहोस्: ूकाश १७:९-११ "९ “बुि म ा यसैमा

हुन,् जसमािथ त्यो ःऽी बसेकी छे । १०

छ: ती सात िशर सात पवर्तह
ितनीह

सात राजाह

पिन हुन–् पाँच जनाको पतन भइसकेको छ, एउटाचािहँ

छँदैछ, र अक अझै आएको छै न। त्यो आएपिछ केही समयको लािग माऽ
रहनुपछर्। ११ त्यो पशु, जो एक समय िथयो, तर अब छै न, त्योचािहँ आठ हो।

सातमध्येको त्यो एक हो, तर त्यसको सवर्नाश हुनछ
े ।" र ूकाश १३:१८

"बुि म ा यसैमा छ: जसको समझ छ, त्यसले त्यस पशुको सं ख्या जोडोस्,

िकनिक त्यो कुनै मािनसको सं ख्या हो, र यो सं ख्याचािहँ छ सय छयस ी हो।"
सातवटा टाउकाह को बारे मा बुझ्न बुि को िदमाग चािहन्छ अथार्त ् िभऽी

आत्म ान। यहाँ कःतो खालको बुि को बारे मा चचार् गिरएको छ? परमेँवरबाट
िदइने यो

ान कसरी पाउने? (हेनहर्ु ोस् याकूब १:५ "तर यिद ितमीह मध्ये

ँ नझकीर् िदनुहन
कसैलाई बुि को अभाव छ भने उदार-िच सग
ु े परमेँवरलाई

त्यसले मागोस्, र त्यसलाई त्यो िदइनेछ")।
सातवटा

टाउकोको

अथर्

सातवटा

पहाडह

भनेर

ःवगर्दूतले िसकाउँदछन्। कितपय अनुवादह मा ती पहाडह
सातवटा पहाडह

यूह ालाई

भनेको ती

हुन ् जहाँ रोमको सहर ःथापना भएको िथयो। त्यसै कारण

ितनीह ले मीक शब्द ओर्वाई (oroi) "पहाडह "लाई थुम्कोह
अनुवाद गिरएको हुन्छ। सात जना राजाह
पहाडह का ूतीकह

् ती पहाडह
हुन।

पिन भनेर

पिन छन् जुन िक सातवटा

एक पिछ अक हुन ् तर एकसाथ

सं गसं गै रहे को होइन। ती पहाडह ले व्यिक्तगत राजाह लाई शङ्केत गदनन्,

िकनभने ूकाशको पुःतकले कुनै पिन व्यिक्तह को बारे मा चचार् गदन ब

ूणाली, काम गन िनकाय वा प ितह को बारे मा चचार् गदर्छ। बाइबलमा
पहाडह

ँ
ँ छ (यिमर्या
ूायजसो िवँव शिक्त वा साॆाज्यह लाई औल्याउ

५१:२५ “हे नाश गन पहाड़, जसले सारा पृथ्वीलाई नाश गदर्छ, म तेरो

िव

तँलाई

मा छु ,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। “म मेरो हात तेरो िव
भीरबाट

तल

खसािलिदनेछु, र

तँलाई

डढ़े लो

मा पसानछु , र

लागेको

पहाड़

तुल्याइिदनेछु।", इजिकएल ३५:२-४ " २ “हे मािनसको छोरो, सेइर पवर्तितर
तेरो मुख फकार्, र त्यसको िव

मा अगमवाणी कहे र भन्: ३ “परमूभ ु

परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: हे सेइर पवर्त, म तेरो िव

मा छु । म मेरो हात

तँमािथ उठाउनेछु र तँलाई िनजर्न र उजाड़ तुल्याइिदनेछु। ४ म तेरा
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सहरह लाई भग्नावशेष पािरिदनेछु, र तँ उजाड़ हुनेछस्। तब तले म नै
परमूभ ु हुँ भनी जान्नेछस्")। बाइबलको भिवंयवाणीमा राजाह

भनेको

हुन ् (दािनएल २:३६-४० " ३६ “सपना यही िथयो, र अब

राज्यह

महाराजालाई यसको अथर् बताउनेछ । ३७ हजूर नै राजाह का महाराजा

ु न्ु छ। ःवगर्का परमेँवरले हजूरलाई राज्य, पराबम, शिक्त र मिहमा
हुनह
िदनुभएको छ। ३८ हजूरको हातमा उहाँले सारा पृथ्वीका मािनसह

पशुह

र आकाशका पन्क्षीह

िदनुभएको छ। जहाँ-जहाँ उनीह

र

बःछन्,

उहाँले हजूरलाई उनीह मािथ अिधकार गनर् िदनुभएको छ। हजूर नै त्यो

ु न्ु छ।३९ “हजूरपिछ, हजूरको भन्दा अिल कमजोर राज्य
सुनको टाउको हुनह

खड़ा हुनेछ। त्यसपिछ काँसोको तेॐो राज्यले सारा पृथ्वीमािथ अिधकार
जमाउनेछ। ४० अन्त्यमा, फलामजःतै बिलयो चौथो राज्य आउनेछ, िकनभने

फलामले सबै थोक चकनाचूर पािरिदएझ त्यसले अ
िततरिबतर

पानछ")।

यसरी

सातवटा

पहाडह

सबैलाई तोड़फोड़ गरी
भनेको

सातवटा

महान्

साॆाज्यह को ूतीक हुन ् जो एक पिछ अक हुन ् जसले िवँवको इितहासमा
िवँवमािथ शासन गरे को बताउँछ। ती िवँव शिक्तह

िथए र परमेँवरका जनह लाई हानी गदर्थे।
यूह ाको

परमेँवरको िब

मा

ि कोणमा पाँचवटा साॆाज्यह को पतन भइसकेको िथयो।

एउटाले चािहँ िवँवमािथ शासन गिररहे को िथयो भने अक आएको िथएन।
हुन त सबै एडभेिन्टःट िव ानह

राजा वा साॆाज्यह को बारे मा एउटै

धारणामा सहमत भएको पाइन्दै न, धेरै जसोले पाँच साॆाज्य भनेको ती पाँच
महान् राज्यह

छन् र िविभ
ितनीह

हुन ् जुन पुरानो करारमा उल्लेखनीय

पमा उल्लेख गिरएका

समयह मा परमेँवरका जनह लाई दु:ख िदएका िथए।

हुन:् िमौ दे श अथार्त ् इिजप्ट, असेिरया, बेिबलोन, िमडपिसर्या र

मीस। एउटा चिलरहे को राज्यचािहँ यूह ाको समयमा भएको रोमी साॆाज्य
िथयो।

यूह ाको समयमा नआएको सात

राज्यचाही ँ ूकाश १३ अनुसार

िनिःकएको पोपीयतन्ऽ हो जसले परमेँवरका जनह लाई दमन गरे र हानी
पुर्याएको िथयो। यो यूह ाको समयपिछ र रोमी साॆाज्यको पतनपिछ
आउनेवाला

िथयो।

केवल

बाइबल

र

सुसमाचारमाऽ

िवँवास

गन

मािनसह लाई गिरने पोप वा रोमन क्याथोिलक धमर्को अत्याचारको सत्य
कहानी धेरै शताब्दी अिघ लेिखएको कुरालाई इितहासले ूभावकारी
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पमा

ूमािणत गरे को छ (अनेक इसाईह लाई मानमा बाइबललाई ूथम लोकिूय

भाषामा अनुवाद गन िविलयम िटन्डेल, ूभ ुलाई आफ्नो िववेकले प

ाउने जोन

हस जःता िवँवासी हःतीह लाई पोपले िजउँदै जलाएको िथयो। ूथम ूेस
आिवंकार गरे र बाइबललाई जनसमक्ष ल्याउने गुटेनवगर्, सुधारवादी अगुवा
मािटर्न लुथरलाई पोपले सफाय िदन भरमग्दुर कोिशश गरे का िथए। “पोपको

शासन सु भएदे िख पाँच करोड भन्दा बेसी इसाईह लाई रोमन क्याथोिलक

चचर्ले इसाईह लाई िवधमीर् भएर अपराध गरे को भनेर हत्या गरे को िथयो।
त्यसको मतलब, पोपको अिःतत्व भएको ूत्येक वषर्मा धमर्को नाउँमा
चािलसहजारभन्दा

बेसी

अनजान

इसाईह को

हत्या

भएको

िथयो

भनेर

दे खाउँदछ" िहःटोरी अभ रोमािनजम, पृ. ५४१,५४२, न्यु योकर्: १८७१बाट
पान्तिरत-िबिँचयन

फाक्टस्

एडवाडर्सनको

अनुवादकको थप जानकारी) ।
रातो पशु आठ

अभ

फेथबाट

उ ध

िवँव शिक्त हो भनेर यूह ालाई थप जानकारी

िदइएको िथयो। तर त्यो शिक्त सातवटा टाउकाह मा (िवँव शिक्त) एक

िथयो। तर सातवटा टाउकाह मध्ये कुनचािहँ आठ हो? सातवटा टाउकाह
वा

िवँव

राजनैितक

साॆाज्यह

समयको

एक

पिछ

अक

बममा

िनिःकइएकोले आठ चािहँ घाइते भएको सात पशुको टाउको हुनपु छर्। घाइते

पशु वा रोमन क्याथोिलक चचर्को धमर्ग ु

पोपलाई नजरबन्दमा रािखएको

समय पिछ उसको पुनजीर्िवत हुन गएको शिक्त नै आठ राज्य वा िवँव शिक्त
हुनसक्छ। यसबेला रातो पशु दे खापछर् र बेँया पी बेिबलोनको लआयलाई
अिघ बढाउने िजम्मा उसले िलएको िथयो। आज हामी घाइते पोप िनको
भइरहे को समयमा छ । तर त्यो शिक्त युगको अन्त्यको

ँयमा िवँवको

अत्यन्त शिक्तशाली भएर दे खा पनछ र परमेँवरसँगको यु मा हार भएर
सदाको िनिम्त िबलाएर जानेछ।

५. बेिबलोनमािथ गिरने परमेँवरको न्याय
"दश राजाह "को बारे मा हामी के िसक्न सक्छ सो दे हायका पदह

हेर : ूकाश १७:१२-१५ "१२ “ितमीले दे खेका ती दश वटा िसङचािहँ दश

राजाह

हुन,् जसले अिहलेसम्म राजकीय शिक्त पाएका छै नन्। तर ितनीह ले

ँ छोटो समयको िनिम्त राजाकै अिधकार पाउनेछन्। १३ ितनीह
त्यस पशुसग

एकै मनका छन्, र ितनीह ले आफ्नो शिक्त र अिधकार त्यस पशुलाई
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सुम्पनेछन्।

१४

ितनीह ले

थुमाको

िव

मा

यु

गनछन्, र

थुमाले

ितनीह लाई िजत्नुहन
े , िकनिक उहाँ ूभ ुह का ूभ ु र राजाह का राजा
ु छ
हुनहु न्ु छ। उहाँको साथमा हुनह
े चािहँ बोलाइएका, च ुिनएका र िवँवासयोग्य

् १५ ती ःवगर्दूतले मलाई भने, “ितमीले दे खक
हुन।”
े ा ती पानीह , जहाँ त्यो

वेँया बसेकी छे , तीचािहँ मािनसह , भीड़ह , जाितह
ूकाश १६:१२-१६ "१२ तब छै ट

र भाषाह

्
हुन।"
र

ःवगर्दूतले आफ्नो कचौरो महानदी

यूृेिटसमा खन्याए, र नदीको पानी सुिकहाल्यो र पूवब
र् ाट आउने राजाह का

िनिम्त मागर् तयार भयो। १३ तब मैले अिज रको मुखबाट, त्यस पशुको

मुखबाट र झूटो अगमवक्ताको मुखबाट भ्यागुताह जःता तीन वटा घृिणत
आत्माह
्
हुन।

िनिःकरहेका दे ख। १४ ितनीह
ितनीह

समःत

सं सारका

परमेँवरको महान् िदनमा यु

चमत्कार दे खाउने दुंटात्माह

राजाह कहाँ

जाँदछन्, र

सवर्शिक्तमान्

् १५ “हेर, म
गनर्लाई ितनीह लाई भेला गछर्न।

चोरजःतै आउनेछु। त्यो धन्य हो, जो जागा रहन्छ र आफ्नो वःऽको रक्षा
गछर्। नऽता त्यो ना ै िहँ नेछ, र त्यसको नग्नता दे िखनेछ।” १६ ितनीह ले

राजाह लाई त्यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई िहॄू भाषामा आर-मागे ोन

भिनन्छ।"

बाइबलका िविभ
िविभ

धारणाह

िव ानह ले दश राजाह को पिहचानको बारे मा

ूःतुत गरे का छन्। य िप सही कुरा गन हो भने ूकाशको

पुःतकले ती राजाह

ियनै हुन ् भनेर ठम्याएर हामीलाई बुझाइएको छै न। तर

ती पदह लाई ध्यानपूवक
र् अध्ययन गदार् ितनीह

छोटो समयको िनिम्त दे खा

परे का राजनैितक गठबन्धन हुन ् जुन युगको अन्त्यमा बेिबलोन पी बेँयालाई
सहयोग गनर् दे खापरे का िथए भनेर िनंकषर् िनकाल्न सक्दछ । ितनीह को
सं ख्या अत्यन्त मह वपूणर् छ िकनभने िवँवका शिक्त रा ह ले पशुलाई
पूणर् पमा अिलकितपिन निहिच्कच्याइ आफ्नो बफादारीलाई दे खाउनेछ।
ूकाश १६:१२-१७मा उल्लेख गिरएको आरमागे ोनयु लाई ूकाश

१७:१३,१४ले यसरी िनचौड पमा ूःतुत गदर्छ "१३ ितनीह

एकै मनका

छन्, र ितनीह ले आफ्नो शिक्त र अिधकार त्यस पशुलाई सुम्पनेछन्। १४
ितनीह ले थुमाको िव

मा यु

गनछन्, र थुमाले ितनीह लाई िजत्नुहन
ु े छ,

ु न्ु छ। उहाँको साथमा
िकनिक उहाँ ूभ ुह का ूभ ु र राजाह का राजा हुनह

्
हुनेह चािहँ बोलाइएका, च ुिनएका र िवँवासयोग्य हुन।”
१६ फेिर पढ्नुहोस्: "१२ तब छै ट

(ूकाश १६:१२-

ःवगर्दूतले आफ्नो कचौरो महानदी
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यूृेिटसमा खन्याए, र नदीको पानी सुिकहाल्यो र पूवब
र् ाट आउने राजाह का

िनिम्त मागर् तयार भयो। १३ तब मैले अिज रको मुखबाट, त्यस पशुको
मुखबाट र झू टो अगमवक्ताको मुखबाट भ्यागुताह जःता तीन वटा घृिणत
िनिःकरहे का दे ख। १४ ितनीह

आत्माह

्
हुन।

ितनीह

समःत

सं सारका

परमेँवरको महान् िदनमा यु

चमत्कार दे खाउने दुंटात्माह

राजाह कहाँ

जाँदछन्, र

सवर्शिक्तमान्

् १५ “हे र,
गनर्लाई ितनीह लाई भेला गछर्न।

म चोरजःतै आउनेछु। त्यो धन्य हो, जो जागा रहन्छ र आफ्नो वःऽको रक्षा
गछर्। नऽता त्यो ना ै िहँ नेछ, र त्यसको नग्नता दे िखनेछ।” १६ ितनीह ले

राजाह लाई त्यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई िहॄू भाषामा आर-मागे ोन

भिनन्छ)।

अिज र वा शैतानको मातहतमा दु

आत्माह को शिक्तले अत्यन्त

अलौिकक चमत्कारपूणर् िबयाकलापूित अत्यन्त ूभािवत भएर समुिबाट
िनिःकएको पशु, झुटा भिवंयवक्ता, आित्मक गु ह
आफूितर आकिषर्त गन झुटा इसाई धमर्ग ु

शिक्तह

एकजुट भएर थुमासँग महायु

आर‐‐मागे ोनको यु
कुनै सै िनक यु

वा बाइबललाई पन्छाएर

नै िकननहुन ् र िवँवका राजनैितक

गनछन्। अक अथर्मा भ े हो भने

मध्यपूव र् वा सं सारको कुनै एक भारी

न्

क्षेऽमा हुने

नभएर येशू दोॐो पल्ट आउनुहँद
ु ा उहाँसँग शैतान र उसका

गठबन्दनले येशू र ःवगर्का ःवगर्दूतह को फौजसँग गिरने अिन्तम महासं माम
हो।
ूकाश १७:१६-१८ पढ्नुहोस्: "१६ अिन ितमीले दे खेका ती दश

िसङ र त्यस पशुले त्यस वेँयालाई घृणा गनछन्, र त्यसलाई एकलो र ना ो

पानछन्, त्यसको मासु खानेछन्, र त्यसलाई आगोमा भःम पािरिदनेछन्। १७
िकनिक परमेँवरको वचन पूरा नहोउञ्जेल एक मनका भई ितनीह ले आफ्नो
राजकीय शिक्त त्यस पशुलाई िदएर उहाँको अिभूाय पूरा गनर् परमेँवरले
ितनीह का

दयमा यो िवचार हािलिदनुभयो! १८ ितमीले दे खेको त्यो ःऽीचािहँ

त्यो महानगरी हो, जसले पृथ्वीका राजाह मािथ ूभ ुत्व गछर्।" ूकाश १६:२-

१२मा हामीले अगािड हेरय् , बेिबलोनूित दश राजाह को मन िकन पिरवतर्न
भयो? बेिबलोनलाई जे भयो त्यसको पछािड को िथयो?
अत्यन्त घृणाले वाक्क भएर, दश िसङ वा एक पिछ अक
राजाह
िब

जुन ् िवभािजत युरोपका रा ह

दश

हुन,् अचानक बेँया बेिबलोनको

मा जानेछन्। त्यो बेँया त्यो हो जुन ् युगको अन्तमा आफ्नो भारीशिक्त
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दे खाउने रोमन क्याथोिलक चचर्को धमर्ग ु
त्यो बेँयालाई ना ो र भताभ ु

पोप र उनका िबयाकलापह ।

पािरनेछ। सा िे तक अथर्मा त्यस बेँयालाई

लुछाछु ड गरे र ती राजाह ले उनको मासु खानेछन् र उनलाई आगोमा िजउँदै
फ्याँिकिदनेछन। बेँया बेिबलोनलाई के हुनेछ भनेर वणर्न गनर् यूह ाले त्यही

खालको लवज ूयोग गछर्न ् जुन ् परमेँवरले अ

धमर्मा लागेर बेँया भएका

वा पितत य शलेमको हुने गितको बारे मा उच्चारण गनुभ
र् एको िथयो "हे उजाड़

पािरएकी, तँ के गिररिहछस्? तले रातो पोशाक पिहरे की, र सुनका गहना पिहरे र

ँ ा ठू लो
आफूलाई िसँगारे की अथर् के हो? तँ िकन गाजल लगाएर तेरा आख

् तेरा ूेमीह ले तँलाई घृणा
पाछस्? व्यथर्मा तँ आफूलाई सुन्दर बनाउँछेस।
गछर्न,् ितनीह

तेरो ज्यान िलन खोज्छन्।" (यिमर्या ४:३०)। जब पुरानो

करारको पुजारीकी छोरी व्यिभचारमा फिसन् भने तब उनलाई िजउँदै आगोमा

जलाइिदने उदीर् िथयो (लेबी २१:९ “ ‘कुनै पूजाहारीकी छोरीले वेँयावृि गरे र
आफूलाई अशु

गरी भने, त्यसले आफ्ना बाबुको अपमान गछ। त्यो आगोमा

जलाइओस्')। अनेक

महाक पूणर् महामारीह बाट बेिबलोनले सुरक्षा िदन

नसकेकोमा धोखा पाएका राजनैितक शिक्तह

अत्यन्त अलमिलन पुगेका

िथए। आफूह लाई छल गरे कोले िरसले च ुणर्भएर बेिबलोनलाई आबमण
गदर्छ। अन्तमा पितत इसाई धमर् नै िकन नहुन असत्य धािमर्क ूणालीमा
आव

हुनेह

र पोपतन्ऽमा लागेर उनको पक्षमा उिभरहे को भनेर पिहचान

िदने सबैले अब परमेँवरको पूरै न्यायको अनुभव गनुप
र् नछ।

युगको अन्तमा हुने घट्नाह को बारे मा धेरै ूँनह

हुनछ
े न् जसको

जवाफ छ भ े छै न जसले गदार् हामीलाई अन्यौलमा पानर्सक्दछ। तैपिन ूकाश
१७:१४मा के िवशेष ूित ा िदइएको छ जसलाई हामीले आत्मसात् गनुप
र् दर्छ?
हेनह
र्ु ोस् "ितनीह ले थुमाको िव

मा यु

गनछन्, र थुमाले ितनीह लाई

िजत्नुहन
े , िकनिक उहाँ ूभ ुह का ूभु र राजाह का राजा हुनहु न्ु छ। उहाँको
ु छ

्
साथमा हुनह
े चािहँ बोलाइएका, च ुिनएका र िवँवासयोग्य हुन।”
उपसं हार:

ु न्दा अिघ बेिबलोनमा रहे का
बेिबलोनको पूणर् पमा नैितक पतन हुनभ

परमेँवरका जनह लाई ःवगर्बाट वाणी आउनेछ "हे मेरा जनह
बेिबलोनबाट िनःकेर आऊ" (ूकाश १८:४)। िविभ
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हो,

कारणह ले गदार्

परमेँवरलाई

दयदे िख नै पुजा गन मािनसह

िनकायमा लाग्नेह

बेिबलोन वा ॅ

इसाई धमर्को

अझै छन्। पितत धािमर्क वा इसाई ूणालीमा लाग्ने

मािनसह लाई िनकाल्न परमेँवरले अन्तको चचर्लाई ूयोग गनुह
र् न
ु ेछ तािक

ितनीह

् आफ्नो भिवंयको िनधार्रण गनर्
त्यस बेिबलोनको पापमा नफसुन।

ितनीह

बेिबलोनबाट िनःकेर आउनैपछर्। कोही मािनस पिन नाश नहोस् भ े

परमेँवरको चाहना हो ("आफ्नो ूित ाको बारे मा ूभ ु िढलो गनुह
र् न्ु छ भन्ने

र् न्ु न, तर कोही पिन नंट नहोस्,
कसै -कसै को भनाइ भए तापिन उहाँ िढलो गनुह

तर सबै जनाले पँचा ाप ग न् भन्ने इच्छा गरे र ूभ ु ितमीह ूित धै यव
र् ान्
ु न्ु छ।" २ पऽुस ३:९)। परमेँवरूित अगाढ ौ ा राख्ने धेरै मािनसह
हुनह

बेिबलोनबाट िनःकेर आउनेछन् भनेर ूकाश १९:१-१०ले यसरी बताउँछ "१

त्यसपिछ मैले ःवगर्बाट एउटा ठू लो भीड़ले चक सोरमा यसो भिनरहेको जःतो

सुन, “हल्लेलूयाह! मुिक्त, मिहमा र शिक्त हाॆा परमेँवरका हुन,् २ िकनिक

उहाँका इन्साफ सत्य र न्यायस त छन्। सारा पृथ्वीलाई आफ्नो व्यिभचारले
ॅंट पान त्यस महा वेँयालाई उहाँले दण्ड िदनुभएको छ, र उहाँका

दासह का रगतको बदला िलइसक्नुभएको छ।” ३ ितनीह ले फेिर एक पल्ट

उच्च सोरले भने, “हल्लेलूयाह! त्यो महानगरी जलेको धू वाँ सदासवर्दा मािःतर

गइरहन्छ।” ४ अिन ती चौबीसै धमर्-गु

र ती चार जीिवत ूाणीह ले घोप्टो

ु एको परमेँवरलाई यसो भनेर दण्डवत् गरे ,
परे र िसं हासनमा िवराजमान हुनभ
“आमेन, हल्लेलूयाह!” ५ तब िसं हासनबाट यसो भिनरहे को एउटा आवाज आयो,
“हाॆा परमेँवरको ूशं सा गर, उहाँका सबै दास हो, ितमीह

साना र ठू ला

जसले उहाँको भय मान्दछौ।” ६ त्यसपिछ एउटा ठू लो भीड़को सोरजःतो मैले

सुन, उलंद पानीह को आवाज र धेरै शिक्तशाली मेघ गजर्नको आवाजजःतो

मैले सुन, जसले यसो भिनरहे को िथयो: “हल्लेलूयाह! िकनिक परमूभ ु हाॆा

परमेँवर सवर्शिक्तमान्ले राज्य गनुह
र् न्ु छ। ७ हामी रमाऔ ं र अत्यन्त खुशी
होऔ ं, र उहाँलाई मिहमा िदऔ ं! िकनिक थुमाका िववाहको िदन आएको छ, र

उहाँकी दुलही ःवयम् तयार भएकी िछन्। ८ चहिकलो र ःवच्छ मलमलको

वःऽ पिहरन ितनलाई िदइयो।” चहिकलो मलमलको वःऽ सन्तह का धािमर्क
् ९ अिन ती ःवगर्दूतले मलाई भने, “यो लेख, थुमाका िववाहको
कायर् हुन।

भोजमा

िनमन्ऽणा

पाउनेह

“परमेँवरका सत्य वचनह

धन्यका

्
हुन।”
ितनले

फेिर

मलाई

भने,

् १० अिन ितनलाई दण्डवत् गनर् म
यी नै हुन।”

ितनको पाउमा घोप्टो पर। तर ितनले मलाई भने, “ितमीले मलाई यसो
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गनुह
र् ँद
ु ै न। म येशूको गवाही कायम राख्ने ितॆा भाइह को र ितॆो स ी-दास
माऽ हुँ। परमेँवरलाई दण्डवत् गर! िकनिक येशूको गवाही अगमवाणीको

आत्मा हो।"
हामी परमेँवरका अिन्तम बचेका चचर् ह

भनेर दावी गदर्छ

तब

हामीह मािथ आएको भारी िजम्मेवारीको बारे मा सोच्नु ज री छ। यःतो
िजम्मेवारीलाई सिम्झन्दा हामीह को

दयमा परमेँवरको सत्यलाई अ ा जमाउन

िदनु र हामीह को जीवनमा पिवऽ आत्मा खिननु कितको आवँयक ठा प
ु दर्छ?
िचन्तनमनन:

अ) ूकाश १८:४ले यो दे खाउँदछ िक बेिबलोनमा परमेँवरूित अगाध
ौ ा राख्नेह

धेरै छन् जसलाई उहाँले भ ह
ु न्ु छ "मेरा जनह "।

दे हायमा व्यक्त गिरएको सन्दे शको िचन्तन गनुह
र् ोस्: "यो सन्दे श िदनै

पछर्, सुनाउनै पछर्। तर यो सन्दे श िदनैपन बममा हामीले होिसयारी

ँ
ँ
अपनाउनुपदर्छ। कितपय मािनसह सग
हामीसग
भएका आत्म ान

ँ भएको सन्दे श अ लाई सुनाउँदा ितनीह लाई दोष
नहोला तर हामीसग

िदएर जबरजःती लाद्नुह ु । रोमन क्याथोिलकका अनुयायीह लाई

र् ु ।
हामीह को सन्दे शलाई जबरजःती लाद्न हामीह ले कोिशश गनुह
रोमन क्याथोिलक चचर्मा धेरै िववेकशील इसाईह

पाएको

ान अनुसार ितनीह

छन् र आफूले

चिलरहेका हुन्छन्। ितनीह को लािग

परमेँवर आफैले काम गनुह
र् न
े । तर अवसर र मौकाह
ु छ

पिन कितपय

इसाई हुँ भनेर दावी गनह

हुँदा हुँदै

चाहे एडभेिन्टःट नै िकन

नहुन ् आफ्ना नैितक, शारीिरक र मानिसक शिक्तको उत्थान गनर्

वेवाःता गछर्न.् .. धािमर्क िस ान्तह

गलत भएर पिन अ को भलोको

िनिम्त चल्ने इसाईह भन्दा ती दावी गन इसाईह

धेरै दोषी भएर खडा हुनपु नछ।"-एलेन जी

५७५बाट

पान्तिरत।

परमेँवरको सामु

ाइट, इभान्जिलजम, पृ.

आ) ूकाश १७ले पशुमािथ बिसरहेकी बेँयाको बारे मा वणर्न गदर्छ।
ूकाश १२मा पिन

ीको बारे मा वणर्न गिरएको छ तर यसमा

परमेँवरका िवँवािसलो वा बफादारी चचर् भनेर िचऽण गिरएको छ।
तर अध्याय १७ले उल्लेख गरे को
तर परमेँवरको

ी बेँया हो जो इसाई चचर् नै हो

सत्यवचनबाट अलिगएर
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जान्छ। उनले

अनेक

चितर्कलाह

ारा मािनसह

सत्य र सृि कतार् परमेँवरलाई सं सारका

मािनसह ले िवँवास नगरोस् भनेर छल गिररहेकी िछन्। सुधारवादी
ूोटे ःटे न्ट चचर् ह

त भन्छन् तर परमेँवरूित व्यवहािरक पमा

बफादािरत नदे खाउने र बेँया पी बेिबलोनको बीचमा के फरक वा

समानता छन्? ती तुलनाबाट हामी के िसक्न सक्दछौ?

ु न्दा अिघ राजनैितक र धािमर्क
इ) येशूको मिहिमत र िबजयी आगमन हुनभ
क्षेऽमा गन्जागोल हुनछ
भनेर यस अध्यायमा उल्लेिखत िविभ
े
पदह ले दे खाएको हामीले हेर्य । त्यसले गदार् अिहले नै हामीह

परमेँवरले िदनुभएको सन्दे शूित हामी सत्यवादी, शु

र वफादारी

भएर बःनुपछर् भ े मह वपूणर् कुरा कसरी िसक्ने? िवँव्यापी इसाईह

नै बाइबल र येशूूितको शु

आःथामा अलमिलने घट्नाह

जारी

भइरहेको अवःथामा ूकाश १६:१५ले परमेँवरूित भक्त हुन गरे को

आ ानलाई अिहले नै कसरी आत्मसात् गन? हेनह
र्ु ोस् " “हेर, म

चोरजःतै आउनेछु। त्यो धन्य हो, जो जागा रहन्छ र आफ्नो वःऽको
रक्षा गछर्। नऽता त्यो ना ै िहँ नेछ, र त्यसको नग्नता दे िखनेछ।”
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कथा १२
आ ोलालाई उ ार
पाओलो िपन्टो, आ ोला
आफ्नो

काम

छोडेर

कैदीह लाई

सुसमाचार

ूचार

गनर्

जाँदा

पाओलोले आफ्नी आमालाई िनकै िरस उठाएको िथयो। पाओलो एडेिन्टःट

पिरवारमा हुकको िथयो। उसले सरकारी ःकूलमा एक र दुई कक्षामा
िशक्षकको काम गद िथयो। उसले कमाएको पैसाले िवँविव ालयमा उसलाई
पढ्ने खचर् र उनको आमा र दस जना दाजुभाइह को घर खचर् टानर् सहयोग
गदर्थ्यो। सात वषर् अिघ उसको बुबा टाइफ्वाइड रोगले मरे का िथए। पाओलो

जेठो छोरो भएकोले घर पिरवारलाई सम्हाल्ने भार उसमािथ परे को िथयो। जब
ऊ िवँविव ालयमा दोॐो वषर्मा पढ्दै िथयो तब उसलाई टाइफ्वाइड ज्वरोले
समात्यो। उसलाई आटलािन्टक समुिको िकनारामा रहे को १३०,०००
जनसं ख्या भएको बेनगुवेला सहरको अःपतालमा भनार् गिरयो। चक ज्वरोले

सताएकोले ऊ अःपतालमा दुई मिहनासम्म बःनु पर्यो। अःपतालको पैसा ितनर्

उसँग पैसा िथएन। तर चचर्का सदःयह ले उसको िनिम्त ूाथर्नामाऽ गरे नन्
सबै जनाले िमिलजुली पैसा जम्मा गरे र अःपतालको औषधीको पैसा पिन
ितिरिदए। "जब म अःपतालबाट िनमो भएर

घर फक तब मैले मेरो

जीवनलाई पिरवतर्न गन िनणर्य गर" पाओलोले भन्यो।
जब सन् २०१३मा उसले अःपताल छो

ो तब उसले ूाथिमक

ःकूलमा पढाउने काम र िवँविव ालयमा पढ्ने काम पिन छो
पुरानै जीवनमा फकर्ु न्छु

ो। "म फेिर

होला भ े डरले मैले पढाएको ःकूल र पढ्ने

िवँविव ालयमा म फिकर्ँन" भनेर उसले आफ्नो भावना व्यक्त गर्यो। तर
उसले िजम्बावेमा भएको सोलुसी एडभेिन्टःट िवँविव ालयमा धमर्दशर्न िवषय

पढ्न चाहे को िथयो। उसँग पैसा िथएन र भनार्को िनिम्त अक वषर्को जनवरी
मिहनासम्म उसले पखर्न ु पथ्य ।

त्यसकारण सात मिहनासम्म उसले कैदमा

पिररहे का कैदीह लाई येशूको बारे मा सुसमाचार सुनाउन थालेको िथयो।
उसको एक जना नातेदार सरकारी कमर्चारी िथयो। उसको सहायताले

पाओलोले झ्यालखानामा गएर कैदीह को सेवा गन अनुमित पायो। उसले एक

जना ःथानीय चचर्को एल्डरलाई पिन कैदीह को बीचमा सुसमाचार सुनाउन
लग्यो। ितनीह को सिबयतामा बेनगुयला सहरमा रहे को झ्यालखानामा बीस
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जना कैदीह ले बिप्तःमा िलए। तर उसको पिरवारले उसको जीवनको बारे मा

बुझ्नै सकेनन्। घर खचर् चलाउन पाओलोसँग काम र दाम दुवै िथएन।

पाओलोले िवँविव ालयमा पढे र धेरै पैसा कमाएर घरमा सहयोग गलार् भनेर

आशा गरे की आमाले उसलाई घरै बाट िनकािलिदइन्।
जसो

तसो

गरे र

पाओलो

सोलुसी

एडभेिन्टःट

िवँविव ालयमा

आइपुग्यो। उसँग खान र अङ्मेजी िसक्न कमै पैसा िथयो। उसले पोतुिर् गज
भाषामामाऽ जानेको िथयो र िवँविव ालयमा पढ्न उसले अङ्मेजी भाषा पिन

जा ुपथ्य । पाओलोले ूाथर्ना गर्यो, "हे ूभ ु यिद यस िवँविव ालयमा पढ्न
मलाई सघाउनुभयो भने मैले म जीवनको बाँकी भाग तपाईँको सेवामा

लाग्नेछु।

येशूको

बारे मा

सुनाउन

आवँयक

भएकोले

म

सोलुसी

िवँविव ालयमा गएको िथए ँ भनेर म सबैलाई दे खाइिदनेछु।" िवँविव ालयमा

उसले परमेँवरको बारे मा धेरै िसक्नु पन रहे छ भनेर उसले थाहा पायो। ऊ

एडभेिन्टःट पिरवारमा हुकतापिन त्यो समयमा उसको दे श गृहयु मा होिमएको
िथयो। २७ वषर्सम्म गृहयु मा फसेको आ ोला दे श परमेँवरको बारे मा
पाउनुपन

ानमा कमजोर भएको िथयो। "परमेँवर र बाइबलको बारे मा

हामीले खास केही थाहा िथएन। सोलुसी िवँविव ालयमा आउँदा नै मैले

बाइबलको बारे मा पूरा ध्यान िदएर पढ्न पाए"ँ आफ्नो घरमा एडभेिन्टःट भ े

केवल नाउँमाऽ भएको ःवीकार गद पाओलोले भन्यो। िवदे शीह लाई पिन

परमेँवरले धेरै ूेम गनुह
र् न्ु छ भ े कुरा पिन िवँविव ालयमा उसले िसक्यो।

बािहर दे शबाट आएर सोलुसी िवँविव ालयमा पढ्ने िव ाथीर्ह ूित त्यस
िवँविव ालयले िबशेष ध्यान िदन्छ भनेर उसले भन्यो। "किहलेकाही ँ हामीह

बसेको होःटे लको कोठाह मा िशक्षकह
आउनुहन्ु छ र हामीसँग ूाथर्ना
गनुह
र् न्ु छ। किहलेकाही ँ हामीले निचनेका मािनसह ले िस मा खाना पिन खान
िदन्छन्" खुशी भएर उसले व्यक्त गर्यो। सोलुसी िवँविव ालयले लेबी

२३:२२को वचन पूरा गिररहे को उसले दे खेको िथयो। यसमा लेिखएको छ
"ितमीह ले आफ्नो दे शमा खेतको बाली का दा खेतका छे उ-छे उसम्म िनखारे र
नका नू। ितमीह ले आफ्नो बालीको िशला-बाला नबटु ल्नू। ती ितमीह को

बीचमा बसोबास गरे का गरीब र परदे शीह का िनिम्त छोिड़िदनू। म परमूभ ु

ितमीह का परमेँवर हुँ।" सोलुसी िवँविव ालयमा पढे को ूथम सेिमःटरपिछ

उसको दाजुपनले उसको पढाइको खचर् ितिरिदने कबुल गर्यो। जब त्यो दाजु
पन मर्यो तब एक जना चचर्को सदःयले उसलाई एक सेिमःटरको पैसा
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ितिरिदयो। अिहले एक जना मिहलाले उसको पढाइको खचर् ितदछ। त्यही
िवँविव ालयबाट उनको नातीको माजुयट भएको िथयो। सोलुसीमा पिढरहँदा
पाओलोले आ ोलाका अ

िव ाथीर्ह

र जािम्बया, युगान्डा र िफिलिप्पन्सका

िव ाथीर्ह लाई साथी बनाएको िथयो। आफूह को पढाइसकेपिछ सुसमाचारीय

कायर्बम आयोजना गन ितनीह को

चाहना छ। आफूले िसकेका परमेँवरका

नयाँ आत्म ान पिन आफ्नो पिरवारमा बाँड्न पाओलो चाहन्छ। आ ोलामा

भएका २ करोड नब्बे लाख जनसं ख्या र १७६,००० एडभेिन्टःटह को िनिम्त
ूाथर्ना गनर् पाओलोले

यस कथाका लेखकलाई अनुरोध गरे को िथयो।

"हामीह ले कसै लाई ईसाइ बनाउने ूयास गरे का छै न । म ी २४:१४मा
बताइएको 'यस राज्यको सुसमाचार सारा सं सारमा गवाहीको िनिम्त फैलाइनेछ

र अिन यस सं सारको अन्त हुनेछ" ममर् पूरा गनर्माऽ हामी लािगरहे काछ ।

त्यसकारण सबैले येशूको बारे मा थाहा पाओस् भनेर सुसमाचारको गवाही
सबैलाई सुनाउनु ज री छ- अिन येशूको आगमन हुनेछ।" आफ्नो अठोट

व्यक्त गद पाओलोले अन्तरवातार् अन्त गर्यो।

(यस ऽैमािसक भेटीको केही भाग सोलुसी िवँविव ालयमा रहे को

भान्सा कोठामा १००० िव ाथीर्ह लाई खाना ख्वाउन अट्ने गरे र कोठा
बढाउन सहयोग गिरनेछ)।

-लेखक: आन्द्र्यु मेकचेःने।
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