हे र, म सबै थोकह
बनाउनेछु

१३

नयाँ

यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश १९:६-९, यूह ा १४:१-३, ूकाश

१९:११-१६, ूकाश २०:१-३, यिमर्या ४:२३-२६,ूकाश २०:४-६ र ूकाश
२१:२-८।

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन िसं हासनमा िबराजमान हुनहु न
ु यो,
े े भ भ
ु ल

'हेर, म सबै थोक नयाँ बनाउनेछु।' र उहाँले मलाई भ भ
ु यो, ' यो लेख,

िकनभने यी शब्दह
तथा

सत्य र िवँवासयोग्य छन्'" (ूकाश २१:५

पान्तिरत)।

जसले इसाई भनेर दावी गरे तापिन परमेँवरको ःवच्छ र िनमर्ल वचन

सुसमाचारलाई

बाइबलका

अपिरिचत

अनेक

धमर्

वा

दशर्न

वा

िशक्षाह लाई घुसाएर िबटु लो पादर्छ ितनीह को िनिम्त अन्तको समयमा रहे का

बेिबलोनको सुमाचार खराब हुन्छ। जब पितत इसाई वा धमर् त्यस इसाई
भनाउँदा बेिबलोनसँग िमल्दछ र परमेँवरका जनह को िखलाफमा यु

गदर्छ

तब ती धािमर्क, आित्मक र राजनैितक गठबन्धनूित परमेँवरले गन न्याय
त्यस गठबन्धनको िनिम्त तीतो सत्य हुन जान्छ। तर परमेँवरका जनह को
िनिम्त यो शुभसमाचार हुन्छ (ूकाश १९:१-७)। सेक्युलर वा धमर् नमा े

राजनैितक शिक्तलाई ूेिरत गरे र परमेँवरका जनह लाई यातना िदन र
ितनीह को नोक्सान पुर्याउन बेिबलोन िजम्मेवारी छ (ूकाश १८:२४)।

शैतान ारा अिभूेिरत यो महान गठबन्धन शिक्त सदाको िनिम्त नाश वा

जगतमा नाम िनशानै नहुने गरे र नाश हुन ु भनेको परमेँवरका िवँवासी
्
जनह को िनिम्त उ ार र मुिक्त हुन।

जब बेिबलोनको नाश हुन्छ तब पाँचौ िशलबन्दी वा छाप खोलेर

दे खाइएको

ँयमा

दे खाइएको

परमेँवरका

जनह को

ूाथर्नाको

जवाफ

आिखरमा िदइएको हुन्छ। ितनीह को बन्दन "किहले, ओ ूभ ु?" (ूकाश

६:१०) जुन हाबेलदे िख युगको अन्तसम्ममा रहे का परमेँवरका जनह को

िथयो। धमर्, राजनैितक, सामािजक आिदको नाउँमा परमेँवरका जनह लाई

दवाइएको हुन्छ र अनेक

क

तथा यातना िदइएको हुन्छ। त्यसबेला

परमेँवर टाढा रहे को वा ितनीह सँग िरसाउनुभएको अनुभव ितनीह ले

गिररहे का होलान् अब समय आउँछ ती यातना िदने तत्वलाई न्यायी
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परमेँवरले

सदाको िनिम्त फैसला गरे र पन्छाउनुहन्ु छ ("किहलेसम्म, हे

परमेँवर? के तपाईं हामीह सँग सधभिर बोिधत भइरहनुहन्ु छ?

तपाईंको डाह आगोझ कितसम्म दन्की नै रहनेछ? भजनसं मह ७९:५, "हे

परमूभ,ु किहलेसम्म सहायताको िनिम्त मैले पुकार गन, तर तपाईं सुन्नुहन्ु न?

अथवा

“उपिव” भनी

म

तपाईंमा

किहलेसम्म

पुकारा

गन, तर

तपाईं

बचाउनुहन्ु न?" हबकूक १:२ र "६ तीमध्ये एक जनाले नदीको पानीमािथ हुने
मलमलको लुगा लगाउनेलाई भने, “यी अचम्मका कुराह

पूरा हुन अिघ कित

समय लाग्ला?” ७ त्यस नदीका पानीमािथ हुने मलमलको लुगा लगाएका

मािनसले आफ्नो दायाँ हात र बायाँ हात ःवगर्ितर उठाए, र सदासवर्दा

रहनुहन
ु ेको नाममा यसो भनेर ितनले शपथ खाएका मैले सुन, “यो साढ़े तीन

वषर्का िनिम्त हुनेछ। जब पिवऽ जनह को शिक्त अन्तमा: तोिड़नेछ, तब यी

सबै कुरा पूरा हुनेछन्।” दािनएल १२:६-७)। परमेँवरका जनह लाई दु ,

धािमर्क, राजनैितक, सामािजक, आिथर्क, आित्मकको नाउँमा आत कारी हुने,

दवाउने र क

िदनेको आिखरमा सदाको िनिम्त अन्त हुनेछ भनेर ूकाशको

पुःतकले ःप

पमा खुलाउँदछ।

आएको

हामीले

येशू भी को किहल्यै अन्त नहुने राज्यको िनिम्त पहल गन समय
छ।

अध्यायह मा

िवँवको

अध्ययन
धमर्ग ु

गिररहे का

बनेर

ूकाशको

मािनसह लाई

बेिबलोन पी तत्वमाऽ होइन शैतान र उसका दु

फौजह

पुःतकको

बहकाउने

अिन्तम

अिन्तम

पिन सदाको लािग

र् न
ध्वःत हुनेछ। अिन समःत मानव ूाणीको िनिम्त परमेँवरले ःथापना गनुह
ु े
अनन्तको राज्यको बारे मा केही झलकह
हामी हे नछ ।

पिन ूकाशको अिन्तम अध्यायह मा

१. थुमाको िववाहको भोज
येशू भी

र उहाँका जनह को बीचमा हुने िमलनलाई िववाहको

भोजमा सामेल हुने भनेर अत्यन्त उिचत तिरकाले िचऽण गिरएको दे हायका
पदह ले कसरी िदन्छन्? हेनह
र्ु ोस्: ूकाश १९:६-९ "६ त्यसपिछ एउटा ठू लो

भीड़को सोरजःतो मैले सुन, उलं द पानीह को आवाज र धेरै शिक्तशाली मेघ

गजर्नको आवाजजःतो मैले सुन, जसले यसो भिनरहेको िथयो: “हल्लेलूयाह!

र् न्ु छ। ७ हामी
िकनिक परमूभ ु हाॆा परमेँवर सवर्शिक्तमान्ले राज्य गनुह

रमाऔ ं र अत्यन्त खुशी होऔ ं, र उहाँलाई मिहमा िदऔ ं! िकनिक थुमाका

िववाहको िदन आएको छ, र उहाँकी दुलही ःवयम् तयार भएकी िछन्। ८
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चहिकलो र ःवच्छ मलमलको वःऽ पिहरन ितनलाई िदइयो।” चहिकलो

् ९ अिन ती ःवगर्दूतले मलाई
मलमलको वःऽ सन्तह का धािमर्क कायर् हुन।
्
धन्यका हुन।”

भने, “यो लेख, थुमाका िववाहको भोजमा िनमन्ऽणा पाउनेह

ितनले फेिर मलाई भने, “परमेँवरका सत्य वचनह

१४:१-३ "१ “ितमीह को

्
यी नै हुन।”
र यूह ा

दय व्याकुल नहोस्। ितमीह

परमेँवरमािथ

िवँवास गदर्छौ, ममािथ पिन िवँवास गर। २ मेरा िपताको घरमा बःने ठाउँह

धेरै छन्। त्यसो नभए, के म ितमीह लाई भन्नेिथए ँ र, िक ितमीह का िनिम्त
ठाउँ तयार पानर् म गइरहेछु? ३ अिन गएर मैले ितमीह का िनिम्त ठाउँ तयार

पारे पिछ म फेिर आउनेछु, र ितमीह लाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु , त्यहाँ
ितमीह

पिन हुनछ
े ौ।"

दुई हजार वषर् पिहले आफ्नो ःवगर्को घरमा जानुभन्दा अिघ येशूले

उहाँका जनह लाई िववाहको भोजमा सामेल हुन िनमन्ऽना िदनुभएको िथयो

(म ी २२:१-१४)। यो भोज उहाँको दुलहीसँग िववाह गरे पिछ हुनेछ। "येशू

भी ले

उहाँको

राज्य

सम्हाल्न

पुग्नुभएको

उपलक्षमा

गिरने

औपचािरक

समारोहको कायर्बमलाई िववाहको भोज भनेर िचऽण गिरएको छ। पिवऽ
सहर,

नयाँ

य शलेमलाई

उहाँको

दुलही

वा

थुमाको

ौीमती

भिनएको

छ।...ूकाशको पुःतकमा त्यस िववाहको भोजमा सामेल हुने परमेँवरका

जनह लाई पाहुना भनेर सम्बोधन गिरएको छ (ूकाश १९:९)। यिद ती

जनह

पाहुना हुन ् भने ितनीह लाई दुलही भ

िमल्दै न...म ी २२ अध्यायमा

त्यही खालको िववाहको भोजको अतीर्कथा येशूले सुनाउनुभएको िथयो।
िववाहभन्दा पिहला छानिबनको न्याय वा िववाहमा आउन को योग्य वा अयोग्य

छ भनेर छानिबन गरे र फैसला सुनाउने काम भएको िथयो भनेर त्यस
अतीर्कथाले ःप

पमा बताउँदछ। िववाहभन्दा पिहले भोजमा सामेल हुने

पाहुनाह लाई हे न र् राजा आउँदछन्। ूत्येक पाहुनालाई लगाउन भोजको िवशेष

लुगा िदइएको िथयो। सबै पाहुनाले त्यो लुगा लगाएका छन् िक छै नन् भनेर

हे न र् राजा आएका िथए। त्यो सफा वा दागरिहत व

ूतीकको

पमा थुमाको

रगतमा धोइएर लगाइएको उहाँको चिरऽ िथयो। म ी २२:११ "“तर जब
राजा पाहुनाह लाई हे न र् भनी िभऽ आए, तब ितनले िववाहको पोशाक

नलगाएको एक जना मािनसलाई दे खे।" र ूकाश ७:११-१२ "११ अिन
िसं हासन, धमर्-गु ह

उिभए, र ितनीह

र चार जीिवत ूाणीह का विरपिर सबै ःवगर्दूतह

िसं हासनको सामुन्ने घोप्टो परी यसो भन्दै परमेँवरलाई

दण्डवत् गरे । १२ “आमेन! हाॆा परमेँवरलाई ूशं सा, मिहमा, बुि , धन्यवाद,
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सम्मान, शिक्त र सामथ्यर् सदासवर्दा होस्। आमेन!” १३ धमर्-गु ह मध्ये
एउटाले मलाई सोधे, “यी सेता पोशाक लाउनेह

को हुन,् र कहाँबाट आएका

् १४ अिन मैले ितनलाई भने, “हजूर, तपाईं नै जान्नुहन्ु छ।” ितनले मलाई
हुन?”

भने, “ियनीह

ती नै हुन,् जुनह

आफ्ना-आफ्ना पोशाकह

जी

महास ंटबाट आएका हुन,् र ितनीह ले

थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्।"-एलेन

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ४२६-४२८बाट

पान्तिरत। आफ्नो मृत्यु

र पुन त्थानपिछ दुलाहा येशू आफ्ना िपताको घरमा उहाँका जनह लाई ठाउँ

तयार पानर् जानुभएको िथयो (यूह ा १४:१-३)। येशूको आगमनको अपेक्षा
गद ती पाहुनाह

यस पृथ्वीमा रिहरहे का हुन्छन्। यस सं सारको अन्त्यमा उहाँ

यस पृथ्वीमा फकर आउनुहन
ु ेछ र उहाँका िपताको घरमा ितनीह लाई

लानुहन
ु ेछ।

सफा, चहिकलो र ःवच्छ व

भी ले आफ्नी दुलहीलाई पिहर्याइ

िदनुभयो भनेर ूकाश १९:७,८ले यसरी बताउँछ "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।”

त्यसको अथर् जो पाहुनाह

भोजको िनमन्ऽणा ःवीकार गरे र सहर िभऽ आए ितनीह ले आफ्ना धमर्कमर्,

परोपकारीय आिद कामह

ारा धमार्त्मा भएर पाहुना हुन पाएका हुन ् भनेर

सन्तह का धािमर्क कायर्ह

हुन"्

पिरणाम हो। ती व ह

उहाँका धािमर्क कामह

दावी गदनन्। यसरी ितनीह ले लाउने "ःवच्छ, सफा र चहिकलो व

(ूकाश १९:८)। ती धािमर्क कायर् भनेको

भी सँग एक भएर र उहाँलाई ितनीह को िभऽी जीवनमा रहन िदँदाको
र उहाँका जनह को

्
ूतीक हुन।
ती जनह ले उहाँका आ ाह लाई पालन गरे का िथए र

ितनीह मा येशूमा भएको िवँवास वा आःथा िथए (ूकाश १४:१२)। जब
ु न्ु थ्यो उहाँले िववाहको भोजको उखान भ ुभएको
उहाँ यस सं सारमा हुनह
िथयो। ूत्येक पाहुनालाई िववाहको व

िदइएको िथयो तर एक जना पाहुनाले

त्यो लगाउन अःवीकार गरे को िथयो। राजाले िदएका िववाहको पोशाक

नलगाइ आफ्नै पिहरणमा आएका िथए। हुनसक्छ त्यो आफ्नै रवािफलो वा
औपचािरक पिहरण िथयो। तर राजाले त्यसलाई ःवीकार नगरे र भोजबाटै

बािहर िनकाली िदए (म ी २२:१-१४)।

ूकाश ३:१८ले भन्दछ "यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारे को सुन

र आफ्नो नग्नताको शमर् ढाक्नलाई सेतो वःऽ र ितमीले दे ख्न सक भनी ितॆा
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ँ ामा लाउनलाई मलहम, यी सबै मबाट िकन्ने म ितमीलाई सल्लाह
आख
िदन्छु ।"

अथार्त भी को धािमर्कताको व

भनेको सुनौलो िवँवास र ूेम हो

ँ ामा लगाउने मलहम भनेको पिवऽ आत्मा हो जसले हामीह को
र आख
ँ ालाई खोलाइिदनुहन्ु छ। युगको अन्तमा जीिवत रहने परमेँवरका
आित्मक आख

जनह लाई ती ितन थोकको अत्यन्त आवँयकता छ। ती उपहारह

िकन

भनेर येशूले लेओडेिकयाको चचर्लाई भ ह
ु न्ु छ। त्यसको अथर् उहाँले हामीलाई

ँ ामा लगाउने
वा उहाँको धािमर्कता वा ूेम र आख

िदनुहन
ु े िवँवास, सेतो व

मलहम अथार्त ् पिवऽ आत्माको स ामा हामीह को अिभमानी वा हामीलाई

परमेँवर चािहँदैन भ े शेखी र आफैलाई केन्ििवन्दु बनाउने बानी अथार्त ्
आफूमािथ नै भरोसा राख्ने बानीलाई त्यागेर भी ूित बफादार रहे र उहाँमािथ

नै

भरोसा

राखेर

हाॆो

मुिक्तको

मनिःथितको सृजना गनुर् हो।

आशा

केवल

उहाँमाऽै

ु न्ु छ
हुनह

भ े

हो, हामीह को धमर्कमर्, काम आिदबाट हामीले मुिक्त पाउँदैन ।

य िप तपाईँले के धािमर्क वा असल काम गरे र दे खाइरहनुभएको छ जसले गदार्
तपाईँको जीवन कसको भक्त भएर िजइरहनुभएको छ भनेर दे खाउँदछ?
२. आरमागे ोनयु को अन्त्य

ूकाश १९:११-१६ पढ्नुहोस् "११ मैले ःवगर् उयेको दे ख र त्यहाँ

एउटा सेतो घोडा िथयो। त्यसमािथ सवार हुनहु न
ु े “िवँवासयोग्य” र “सत्य”
कहलाइनुहन्ु छ। धािमर्कतामा उहाँले इन्साफ र यु

गनुह
र् न्ु छ। १२ उहाँका

ँ ा आगोका ज्वालाजःता िथए, र उहाँका िशरमा धेरै राजमुकुट िथए। उहाँमा
आख

एउटा नाउँ अि त िथयो, जो उहाँलाई बाहेक अ

कसैलाई थाहा िथएन। १३

“परमेँवरको वचन” िथयो। १४ ःवगर्का सेनाह

सेता र ःवच्छ मलमलका

उहाँले

वःऽ

रगतमा

पिहिरई

चोबिलएको

सेता

पोशाक

घोडाह मा

पिहरनुभएको

चड़े र

उहाँको

िथयो, र

उहाँको

नाउँ

पिछपिछ

लागे।

१५

जाितजाितह लाई ूहार गनर् उहाँको मुखबाट धािरलो तरवार िनःकन्छ, र उहाँले

फलामको डन्डाले ितनीह मािथ शासन गनुह
र् न
े । सवर्शिक्तमान् परमेँवरका
ु छ
बोधको दाख-कुण्ड उहाँले कुल्चनुहन्ु छ। १६ उहाँका पोशाक र ितयामा

“राजाह का राजा र ूभ ुह का ूभ ु” अि त छ।" सेतो घोडामा चढ्ने व्यिक्तको
नाउँ के हो र उहाँको मुखबाट ितखो तरवार िनःकनुको अथर् के हो? अन्तमा
हामी िजत्नेको पक्षमा हुनपु छर् भनेर त्यसले हामीलाई कसरी बताउँछ?
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सारा

युगका

िवँवासीह ले

ूतीक्षा

येशूको

गिररहे का

दोॐो

आगमनको ूित ा पूरा भएको िचऽण मािथका पदह ले दे खाउँदछ। येशूले

जःतै ितनीह ले ितनीह को िवँवास अथार्त ् आःथा परमेँवरको वचनमा

राखेका िथए। ूकाश १९:११-१६मा येशूका धेरै िवजयह

अिन्तम चरणमा

पुगेको दे खाउँछ: येशूले शैतानलाई ःवगर्मा िजत्नुभएको िथयो, उहाँले शैतानमा

उजाडःथान अथार्त ् म भूिममा हािरिदनुभएको िथयो, उहाँले उसलाई बुसमा
हािरिदनुभएको िथयो र उहाँको आगमनमा सदाको िनिम्त शैतानको अिःतत्व नै
खतम गरे र उसलाई उहाँले हािरिदनुहन
ु ेछ।

"मािनसको मु ीको आधा भागको आकार भएको सानो कालो बादल

पूवम
र् ा तुरन्तै दे खापदर्छ । त्यो बादलले येशूलाई घेरेको िथयो तर परबाट हे दार्

अन्धकारले घेरेको जःतो दे िखनेछ। यो मािनसको पुऽको आगमन भएको िचन्ह
हो

भनेर

च ुपचापसाथ

परमेँवरका

हे िररहन्छन्।

पृथ्वीको

जनह लाई

निजक

निजक

थाहा

हुन्छ।

त्यो

बादल

अत्यन्त

गम्भीर

आइरहे को

भएर

ितनीह ले

जब त्यो बादल पृथ्वीको निजक आइपुग्छ तब त्यो बादल त ठू लो

सेतो बादल जःतो दे िखन्छ र त्यसको मुिन दन दन आगो बिलरहे को जःतो
मिहमा हुन्छ र त्यसको मािथ करारको इन्िे णी हुन्छ। त्यो बादल बादल

ु न
नभएर एक चबवतीर् यो ा येशू चढे र आइरहे को हुनह
ु ेछ। उहाँ अब बेइज्जत

र बेदनाको तीतो कचौरा िपउने शोिकत मािनस नभएर ःवगर् र पृथ्वीमा िबजय
पाउनुभएको यशःवीमय ूभ ु भएर आइरहनुभएकोहुनेछ र जीिवत र मरे काको

ु न्ु छ,'
न्याय गनर् उहाँ आइरहनुभएको दे िखनेछ। 'उहाँ िवँवािसलो र सत्य हुनह
'धािमर्कतामा उहाँले न्याय गद उहाँका शऽुसँग यु

भएका

फौजह

(ूकाश

१९:११,१४)

उहाँको

गनुर् हुनेछ। र ःवगर्मा

पिछ

पिछ

लािगरहे को

दे िखनेछ। ःवगर्को तालमा पिवऽ ःवगर्दूतह को सि त तथा ःवरले आकाश
गुञ्जयमान हुनेछ र अनिगिन्त ःवगर्दूतह

उहाँको सेवा गनर् उहाँको बाटोमा

लािगरहे का हुनेछन्। आकाश अत्यन्त चहिकलो हुनेछ-दश हजार गुणा दश

हजार र हजार हजार ःवगर्दूतह ले आकाशलाई ढाक्नेछन्। यो

ँय कुनै

पिन मािनसको कलमले िचऽण गनर् सक्दै न। यस महान गौरवशाली ूतापको

व्याख्या गनर् कुनै पिन मरणशील मािनसको िदमागले भ्याउँदैन।"-एलेन जी
ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ६४०,६४१बाट

पान्तिरत।

पावलले २ थेःसोिलिनकी १:८-१०मा येशूको आगमनको बारे मा

त्यःतै खालको िचऽण गदर्छन्। उहाँको दोॐो आगमनमा उहाँको िवजय
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अिन्तम चरणमा पुग्नेछ। धमर्लाई ितरःकार गन सामािजक, राजनैितक र

आित्मक शिक्तह

जसले उहाँको िव

मा षडयन्ऽ गरे का िथए उहाँको

आगमनमा ितनीह लाई नाश पािरनेछ र उहाँका जनह

सदाको िनिम्त पापको

पकडबाट ःवतन्ऽ हुनेछन्। हे नह
र्ु ोस् पावलको वचनह : "५ के ितमीह लाई
याद छै न, म ितमीह सँग छँदा नै मैले यी कुराह

ितमीह लाई भनेको िथए?ँ

ु े कुन कुराले त्यसलाई
६ त्यो आफ्नो समयमा ूकट होस् भन्ने हे तल

अिहलेसम्म रोिकराखेको छ, यो ितमीह
रहःयले

अिघबाटै

काम

गिररहे छ।

जान्दछौ। ७ िकनिक अधमर्को
अिहलेसम्म

जसले

त्यसलाई

रोिकराख्नुभएको छ, उहाँ नहटु ञ्जेल त्यसलाई रोकी नै राख्नुहन
ु ेछ। ८ तब
त्यस पापको मािनस ूकट हुनेछ, जसलाई ूभ ु येशूले आफ्नो मुखको सासले

नाश पानुह
र् न
र् न
ु ेछ, र उहाँका आगमनको ूकाशले त्यसलाई नाश गनुह
ु े छ। ९

शैतानको कामकाजबमोिजम पापको मािनस सारा शिक्त र छलपूणर् िचन्हह

र

चमत्कारसिहत, १० र नाश हुनेह लाई छलमा पान समःत दुंटतासिहत
आउनेछ, िकनिक ितनीह ले सत्यलाई ूेम गनर् र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे ।
११ यसै कारण ितनीह ले झू टा कुरामा िवँवास ग न् भनेर परमेँवरले

ितनीह मािथ एक शिक्तशाली ॅम पठाउनुहन्ु छ, १२ तािक सत्यमािथ िवँवास

नगन, तर अधािमर्कतामा आनन्द मनाउने सबै जना दोषी ठहिरऊन्।" २

थेसलोिनकी २:५-१२ र "५ परमेँवरको धािमर्क इन्साफको साक्षी यही हो,

िक ितमीह

परमेँवरका राज्यको योग्य ठहिरन सक, जसको िनिम्त ितमीह

ु न्ु छ, उहाँले ितमीह लाई दु:ख
दु:ख भोिगरहे छौ। ६ परमेँवर न्यायी हुनह

िदनेह लाई दु:ख िदनुहन्ु छ, ७ र ितमी कंट पाएकाह लाई हामीह सँगै
आराम

िदनुहन्ु छ।

यो

तब

हुन्छ, जब

ूभ ु

येशू

आफ्ना

शिक्तशाली

ु न
ःवगर्दूतह सँग बल्दो आगोमा ःवगर्बाट ूकट हुनह
ु ेछ। ८ परमेँवरलाई
निचन्नेह लाई र हाॆा ूभ ु येशूको सुसमाचार नमान्नेह लाई उहाँले दण्ड

िदनुहन्ु छ। ९ ितनीह ले अनन्त िवनाशको दण्ड तथा ूभ ुको उपिःथित र

उहाँका शिक्तको मिहमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन्, १० जब त्यस िदन

उहाँका सन्तह मा मिहमा पाउन र िवँवास गनह

सबैलाई आँचयर्चिकत

पानर् उहाँ आउनुहन
ु ेछ, िकनभने ितमीह लाई िदएको हाॆो साक्षीमा ितमीह ले

िवँवास गर्यौ।" (२ थेसलोिनकी १:५-१०)।

ूकाश १९ले दुई भोजह को बारे मा उल्लेख गदर्छ पद ९ "अिन ती

ःवगर्दूतले मलाई भने, “यो लेख, थुमाका िववाहको भोजमा िनमन्ऽणा पाउनेह
् ितनले फेिर मलाई भने, “परमेँवरका सत्य वचनह
धन्यका हुन।”
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्
यी नै हुन।”

र पद १८ "ितमीह ले राजाह , कप्तानह , शिक्तशाली मािनसह

र घोडाह

र तीमािथ सवार हुनह
े , फुक्का र कमारा-कमारीह , ठू ला र साना सबैको मासु
खानेछौ।” एउटा भोजमा िनमन्ऽणा पाएकाह ले भोज खानेछन् भने अक भोजमा

ितनीह लाई नै खाइिदनेछ। यो एकदम ना ो उल्लेखनीय िभ ताको कल्पना
गनर् मुिःकल छ। येशू र शैतानको बीचमा भइरहेको महान् बैचािरक

न्

वा

मेट कन्ऽोभसीर्मा यस सं सारमा जिन्मने ूत्येक मािनसको भिवंय िनधार्रण भएको

हुन्छ। यस िचऽणले हामीलाई के िसकाउँछ जसले गदार् हामीले हामीह को

िवँवास र हामीलाई सुसमाचार सुनाउन बोलाइएको लआयमा हामीह ले खेलाँची
गनुह
र् ँद
ु ै न भनेर िसकाउँदछ?

३. सहॐवषर् वा सहॐाब्दी

शैतानलाई एक हजार वषर्सम्म िसबीले बाँिधरािखनेछ भिनएको छ।

त्यसबेला यस पृथ्वीको अवःथा कःतो हुनछ
र्ु ोस् ूकाश २०:१‐३ “1
े ? हेनह

यसपिछ मैले गिहरो भड्खालाको साँचो र ठू लो साङ्लो हातमा िलएका एक

ःवगर्दूतलाई ःवगर्बाट ओिलर्रहेको दे ख। 2 अिन ितनले त्यो रातो अिज रलाई
पबेर एक हजार वषर्सम्म बाँिधिदए। अिज रचािहँ सु को सपर् वा दुंटात्माको

राजा वा शैतान हो। 3 त्यसले जाित-जाितलाई अबदे िख नठगोस् भनेर

ःवगर्दूतले त्यसलाई गिहरो भड्खालामा फ्याँिकिदए र ढोकामा ताल्चा मारे र
मोहर लगाइिदए। एक हजार वषर् िबितसकेपिछ अिलबेरको िनिम्त त्यो

फुकाइनुपछर्।" र यिमर्या ४:२३-२६ “23 मैले पृथ्वीलाई हेर, त्यो िर ो िथयो;

मैले आकाशलाई हेर, त्यहाँ रि भर उज्यालो िथएन। 24 मैले पवर्तह लाई हेर,

ती हिल्लरहेका िथए र डाँडाह ले यताउित धक्का िदइरहेका िथए।
हेर र त्यहाँ कोही मािनसह
गइसकेका

िथए।26 मिललो

नै िथएनन्, आकाशका पंक्षीह

भूिम म भूिम भयो, सहरह

परमूभ ुको ूचण्ड बोधको कारणले नाश भए।"
सु

25 मैले

पिन उडेर

िवनाश भए,

येशूको दोॐो आगमनपिछ १००० वषर् वा सहॐवषर् वा सहॐाब्दी

हुन्छ। हजार वषर्सम्म शैतान र उसका पितत ःवगर्दूतह लाई िसबीले

बाँधेर रािखनेछ। त्यो िसबी फलामको नभएर सा ेितक भाषामा यस पृथ्वीमा

उसलाई एक्लो िनवार्िसत जीवन वा नजरबन्दमा िबताउन िदने हो। कुनै पिन
आित्मक ूाणीलाई भौितक पमा िसबीले बाँध्न सक्दै न। यथाथर्मा शैतानलाई

उदािसन

वातावरणमा

फःन

वाध्य

पािरनेछ।

अनेक

महामारी

तथा

िबपि ह ले यस पृथ्वीको मानिवय, ूाकृितक र भौगोिलक वातावरण ध्वःत
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पारे को हुन्छ। यस पृथ्वीमा कुनै पिन दु

मानव ूाणी िजिवत हुँदैन। सृि को

सु को पृथ्वीको अवःथा भिगोल िथयो (उत्पि

१:२), त्यही अवःथा जःतै

यस पृथ्वीलाई पुर्याइनेछ। यःतो अवःथामा एक हजार वषर्सम्म यस पृथ्वी
शैतानको िनिम्त झ्यालखाना जःतै हुनेछ। आफ्नो छललाई फैलाउन र

धोखामा फसाउन यस पृथ्वीमा कोही मानव जाित हुँदैन। एक हजार वषर्सम्म
ःवगर्दूतह

शैतान र उसका पितत दु
जाितको िव

मा गरे का सम्पूणर् दु

आफूह ले परमेँवर र असल मानव

िबयाकापह लाई फकर हे नछन्।

परमेँवरले ल्याउनुहन
ु े दण्डको पिरणामको बारे मा िबचार ती शैतान र उसका
दु

दूतह ले गिररहनेछन्।

जब शैतान र उसका दु

दूतह ले यस पृथ्वीमा आफ्नो द ताको

लेखाजोखा एक हजार वषर्सम्म गिररहनेछन् तब मुिक्त पाएकाह

सहॐाव्धीसम्म

कहाँ हुनछ
े न्? पढ्नुहोस् ूकाश २०:४-६ "४ तब मैले िसं हासनह

र

त्यसमािथ बःनेह लाई दे ख, जसलाई इन्साफ गन अिधकार िदइएको िथयो। तब

येशूका गवाहीको िनिम्त र परमेँवरका वचनको िनिम्त िशर कािटएकाह , र त्यो
पशु र त्यसका मूितर्को पूजा नगनह

र त्यसको छाप िनधार वा हातमा

नलगाउनेह का आत्माह लाई मैले दे ख। ितनीह

फेिर जीिवत भए, र

ँ एक हजार वषर्सम्म राज्य गरे । ५ अ
ितनीह ले भींटसग

मरे काह चािहँ ती

एक हजार वषर् निबतुञ्जेल जीिवत भएनन्। यो पिहलो पुन त्थान हो। ६
पिहलो पुन त्थानमा सहभागी हुनह
े

् ियनीह लाई दोॐो
धन्य र पिवऽ हुन।

मृत्युको शिक्तले केही गनर् सक्दै न, तर ितनीह

परमेँवर र भींटका पूजाहारी

ँ एक हजार वषर्सम्म राज्य गनछन्।"
भएर उहाँसग

जनह

ूभ ु येशूले तयार पािररहनुभएको ःवगर्को ठाउँह मा परमेँवरका

सहॐाब्दीसम्म रहनेछन् (यूह ा १४:१-३ "१ “ितमीह को

व्याकुल नहोस्। ितमीह

दय

्
परमेशवरमािथ
िवँवास गदर्छौ, ममािथ पिन िवँवास

गर। २ मेरा िपताको घरमा बःने ठाउँह

धेरै छन्। त्यसो नभए, के म

ितमीह लाई भन्नेिथए ँ र, िक ितमीह का िनिम्त ठाउँ तयार पानर् म गइरहे छु?

३ अिन गएर मैले ितमीह का िनिम्त ठाउँ तयार पारे पिछ म फेिर आउनेछु, र
ितमीह लाई मकहाँ लै जानेछु, र जहाँ म छु , त्यहाँ ितमीह

पिन हुनेछौ")। यस

सं सारमा पेिलएका, हे िपएका, ितरःकार गिरएका, कुजात भनेर हे ला गिरएका,

अनाहक र असमायीक समयमा मािरनुपरे का परमेँवरका जनह
िसं हासनमा बःदै राजा र पूजारीह

ःवगर्को

भएर यस सं सारमा जिन्मएका ूत्येक

मािनसको लेखाजोखा गिररहनेछन्। यस सन्दभर्मा येशू आफैले यसरी पुि
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गनुभ
र् यो "ितनीह

इॐाएका बार्ह कूलह को न्याय गनर् बार्ह िसं हासनह मा

बःनेछन्" (म ी १९:२८)। यस बारे मा पावलले पिन यसरी समथर्न गदर्छन्

"२ सन्तह ले सं सारको न्याय गछर्न ् भन्ने कुरा के ितमीह लाई थाहा छै न?
यिद सं सारको न्याय ितमीह ले नै गनुप
र् छर् भने, सानाभन्दा साना मु ाह
के ितमीह

िछन्न

अयोग्य छौ? ३ के ितमीह लाई थाहा छै न, हामी ःवगर्दूतह को

न्याय गनछ ? उसो भए यस जीवनमा हुने कुरा ठू ला हुन ् र? "
परमेँवरका सम्पूणर् िबयाकलापह

कितको न्यायोिचत रहे छ भनेर

सन्तह ले हे न अवसर त्यो सहॐवषर्मा हे न र् पाउनेछन्। यस सं सारमा पापको

सृजना गरे र शैतानले िवँवको इितहासभिर परमेँवरको चिरऽको िब

मािनसह को बीचमा शङ्का उत्प

मा

ु न्ु छ,
गराएको िथयो। परमेँवर िन ु र हुनह

उहाँले जबरजःती आफूलाई पूजा गनर् लगाउनुहन्ु छ, आफूले सृि

गिरएका

ूाणीलाई धमर्को नाउँमा शोषण गनुह
र् न्ु छ, पक्षपात गनुह
र् न्ु छ भ े जःता अनेक
उहाँका चिरऽ हत्या गन जःता आरोपह

शैतान र उसका मितयारह ले

लगाएका िथए। मुिक्त नपाएका जनह ले िकन मुिक्त पाएनन् भनेर सबै

ूँनको जवाफह

मुिक्त पाएकाह

आफूह ले नै सं सार सृि भएदे िखनको

र् यो सो न्यायपूवक
र्
लेखाको इितहास हे रेर थाहा पाउनेछन्। परमेँवरले जे गनुभ

गनुभ
र् यो, ती उिचतै िथए भनेर ती मुिक्त पाएकाह ले ूत्यक्ष मूल्या न गनर्

पाउनेछन्। फेिर हजार वषर्सम्मै आफूह

पापी भएतापिन ितनीह

पँचाताप

गरे र परमेँवरितर फिकर्ँएका कारण उहाँको अनुमहले ितनीह को जीवनमा
काम गद ितनीह लाई कसरी अगुवाई गिररहनुभएको रहे छ भनेर ितनीह ले
िसं हावलोकन गनर् पाउनेछन्। त्यसपिछ परमेँवरको बारे मा गरे का अनेक
ूँनह , उहाँको न्यायको बारे मा उत्प

भएका शङ्काह

साम्य हुनेछ। परमेँवरूित शैतानले गरे का सबै आरोपह

सदाको िनिम्त

आधार वा जगहीन,

झुटो, छिल, धोखा िदने खालका हुन ् भनेर परमेँवरका जनह ले दू धको दू ध
पानीको पानी छु

ाएर हे न र् सामथर् हुनेछन्। अब पापीह

िकन पापमै बःन

चाए र ितनीह लाई आफूह सँग ःवगर्मा िकन आउन िदएनन् भनेर

परमेँवरको न्याियक ूशासनको मूल्या न गद पापीह को अिन्तम न्याय कःतो

न्यायोिचत रहे छ भनेर ती सन्तह ले हजारवषर्को दौरानमा हे नप
र् ाउनेछन्।
ँ परमेँवरको बारे मा किठन ूँनह
हामीह मा कोसग

त्यसका जवाफह

छै नन् होला?

कुनै मानव िव ानह ले िदन नसकेको हुन्छ। तर एक िदन

परमेँवरले हामीह का ूँनका जवाफह

सबै िदनुहन
भ े आत्म ानले
े
ु छ

उहाँको चिरऽको बारे मा हामीलाई के दे खाउँछ?
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४. नयाँ पृथ्वी र र नयाँ ःवगर्"

जब यस पृथ्वीमा पापको ूत्येक तत्व सदाको िनिम्त अन्त्य पािरएर

यसको कायापलट अथार्त ् पूणर्

पमा पिरवतर्न गिरनेछ। आगोले सफा

गिरएको यो पृथ्वी नयाँ भइिदएर मुिक्त पाएकाह को िनिम्त घर हुनेछ। हुनत
त्यो घर कःतो हुनेछ भनेर मानव िदमागले कल्पना गनर् नसक्ने भएतापिन
बाइबलमा हामीलाई केही झलक दे खाइएको छ। ूकाश २१:१मा यूह ाले

भन्दछन् "तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी दे ख, िकनिक पिहलो आकाश र

पिहलो पृथ्वी िबितगएका िथए। समुि त अब छँदैिथएन।" ःवगर् भन्दा

बाइबलले ितन िकिसमको ःवगर्को वणर्न गदर्छ: बायुमण्डल वा आकाश,

ताराह को जगत र परमेँवर रहनुहन
ु े ःथान ("२ भींटमा म एक जना

मािनसलाई िचन्दछु , जो चौध वषर्अिघ तेॐो ःवगर्सम्म उचािललिगयो। ऊ

शरीरमै लिगयो िक शरीरिवनै, सो म जािन्दन,ँ परमेँवर जान्नुहन्ु छ। ३ म त्यस
मािनसलाई िचन्दछु , शरीरमा हो िक िवनाशरीरमा, त्यो मलाई थाहा छै न, तर त्यो

मािनस ःवगर्लोकमा उचािललिगयो, यो कुरा परमेँवर जान्नुहन्ु छ" २ कोिरन्थी
१२:२-३)। ूकाश २१:१मा पृथ्वीको बायुमण्डलको

ँय दे खाइएको िथयो।

ूदुिषत पृथ्वी र आकाश वा बायुमण्डल परमेँवरको ूतापमा िटक्न सक्दै न

(ूकाश २०:११ "११ तब मैले एउटा ठू लो सेतो िसं हासन र त्यसमािथ
ु न
िवराजमान हुनह
ु ेलाई दे ख। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए, र
ितनीह का िनिम्त कतै ठाउँ पाइएन")। मीक शब्दमा कायनोज (kainos) भ े

शब्दले उच्च गुणःतरको नयाँ थोक भनेर दे खाउँछ। यो समय र सु को

बःतुलाई काटकुट गरे र नयाँ बनाउनु भनेको होइन। तर यस महलाई आगोले

जलाएर पगालीनेछ र पापरिहत पृथ्वीको पुन सं रचना गिरनेछ। यस पृथ्वीलाई

िजण ार गिरने नभएर नयाँनै बनाइनेछ (२ पऽुस ३:१०-१३ "१० तर
ूभ ुको िदन त चोरजःतै

गरी झ ै

आवाजसाथ िबितजानेछ, त वह

आउनेछ, जसमा आकाशचािहँ ठू लो

आगोको रापले पिग्लनेछन्, र पृथ्वी र त्यसमा

भएका सबै थोक भःम हुनछ
े न्। ११ यी सबै कुराह

जानेर पिवऽता र भिक्तको जीवनमा ितमीह

१२ ितमीह

यसरी पग्लन्छन् भन्ने

कःता िकिसमका मािनस हुनपु छर्?

परमेँवरको िदन ूतीक्षा गदर्छौ, र त्यस िदनलाई निजक ल्याउन

चाहन्छौ, जुन िदन आकाशह

जलेर भःम हुनेछन्, र त वह

आगोको रापमा

पग्लनेछन्। १३ तर उहाँको ूित ाबमोिजम हामी नयाँ ःवगर् र नयाँ पृथ्वीको

बाटो हे छ , जसमा धािमर्कताले वास गछर्" २ पऽुस ३:१०-१३)। अचम्मको

कुरो के छ भने जब यूह ाले नयाँ पृथ्वी दे ख्छन् तब त्यहाँ समुि हुँदैन।
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"समुि" हुँदैन भनेर सम्बोधन गदार् यूह ाको िदमागले पत्मोसको टापु भनेको

हुनपु छर्। यो समुि यूह ाको िनिम्त मािनसलाई दु:खक

िदने र अ

मािनसबाट अलग राख्ने वःतुको पमा हुनसक्छ। नयाँ पृथ्वीमा समुि नरहनुको

अथर् यूह ाको िनिम्त उनका िूयजनह बाट िबछोड भएर बःनुपदार् भोिगने
पीडाबाट मुक्त हुन ु िथयो।
उत्पि

२मा वणर्न गिरएको अदनको बगचा र ूकाशको पुःतकमा

वणर्न गिरएको नयाँ पृथ्वीको वणर्न कसरी िमल्दछ? पढ्नुहोस्: उत्पि

२:८-

१५ "८ परमेँवरले पूविर् तर अदनमा एउटा बगचा लगाउनुभयो, र उहाँले
बनाउनुभएको मािनसलाई त्यही ँ राख्नुभयो। ९ अिन हेनम
र् ा राॆो र खानमा
असल फल भएको हरे क िकिसमको

ख परमूभ ु परमेँवरले भूिमबाट

उमानुभ
र् यो। उहाँले बगचाको बीचमा जीवनको

िदने

ख र असल र खराबको

ान

ख पिन लगाउनुभयो। १० बगचा िभजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी

िनःकेको िथयो, र त्यहाँबाट छु ि एर त्यो चार शाखा भएको िथयो। ११ पिहलो
ु मा
नदीको नाउँ पीशोन हो। यो त्यही नदी हो, जुन हवीलाको समःत मुलक

बहन्छ, जहाँ सुन पाइन्छ। १२ त्यस दे शको सुन असल हुन्छ। त्यहाँ खोटो र
आिनक्सह

छन्। १३ दोॐो नदीको नाउँ गीहोन हो। कूशको समःत दे शमा

बहने नदी यही हो। १४ तेॐो नदीको नाउँ टाइिमस हो। यो त्यही नदी हो, जो

अँशूरको पूविर् तर बहन्छ। र चौथो नदी यूृेिटस हो। १५ परमूभ ु परमेँवरले

मािनसलाई

लगेर

अदनको

बगचामा

त्यसको

गोड़गाड़

र

हेरचाह

गनर्

राख्नुभयो।", ूकाश २१:२-८ "२ अिन मैले परमेँवरबाट दुलहाको िनिम्त

दुलही जःतै गरी िस ािरएर तयार पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ य शलेम

ःवगर्बाट तलितर झिररहेको दे ख। ३ िसं हासनबाट यसो भन्ने एउटा चक सोर

ँ भएको छ। उहाँ ितनीह सग
ँ
मैले सुन, “हेर, परमेँवरको वास मािनसह सग

वास गनुह
र् न
े , र ितनीह
ु छ

उहाँका ूजा हुनछ
े न्, र परमेँवर आफै ितनीह का

ँ रहनुहन
ँ ाको आस
ँ ु
परमेँवर भएर ितनीह सग
े । ४ उहाँले ितनीह का आख
ु छ
पूणर्

पले पुिछिदनुहन
े , र फेिर मृत्यु नै हुनछ
े ै न, र शोक र पीडा पिन हुनछ
े ै न।
ु छ

िकनिक पिहलेका कुराह

िबितसकेका छन्।” ५ िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न
े े
ु ल

मलाई भन्नुभयो, “हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु।” उहाँले यसो पिन भन्नुभयो,
“यो लेख, यी कुराह

भरपदार् र सत्य छन्।” ६ उहाँले मलाई भन्नुभयो, “अब

िसि यो। म अल्फा र ओमेगा हुँ, आिद र अन्त्य म नै हुँ। ितखार्उनेह लाई

जीवनका पानीको फुहाराबाट म िस मा िदनेछु। ७ जसले िवजय ूाप्त गछर्

त्यसले यो उ रािधकार पाउनेछ, र म त्यसका परमेँवर हुनछ
े ु , र त्योचािहँ मेरो
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छोरो

हुनछ
े ।

८

तर

डरपोकह , अिवँवासीह , िघनलाग्दा

ू कह
हत्याराह , व्यिभचारीह , जादूगरह , मूितर्पज

र झूटा बोल्नेह

भएकाह ,

सबैको

िहःसा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनछ
े । यो दोॐो मृत्यु हो।" र ूकाश

७:१५-१७ "१५ यसैकारण, “ितनीह

परमेँवरका िसं हासनको सामुन्ने छन्, र

िदनरात उहाँको मिन्दरमा उहाँको सेवा गदर्छन्, र िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न
े े
ु ल

आफ्नै उपिःथितले ितनीह लाई शरण िदनुहुनछ
े । १६ ितनीह

किहल्यै

भोकाउने र ितखार्उनेछैनन्, सूयक
र् ो राप अथवा कुनै ूचण्ड ताप ितनीह मािथ
पनछै न, १७ िकनिक िसं हासनको बीचमा हुनहु न
ु े थुमा ितनीह का गोठालो

हुनहु न
े , र ितनीह लाई डोर्याएर िजउँदो पानीको ॐोतसम्म लानुहन
े , र
ु छ
ु छ

ँ ाबाट सबै आस
ँ ु पुिछिदनुहन
परमेँवरले ितनीह का आख
े ।”
ु छ

फेरी सृजनाभएको नयाँ पृथ्वीमा आफ्ना जनह सँग परमेँवरको

उपिःथित हुनेभएकोकारणले दु:खक

र मृत्युबाट ःवतन्ऽ हुने वचनव ता वा

ग्यारे न्टी िदइएको छ। नयाँ य शलेम र परमेँवरको पिवऽ ःथान नयाँ

पृथ्वीमा हुनेभिनएकोले (ूकाश २१:३) उहाँ उहाँका जनह को बीचमा
ु न
र् न
हुनह
ु े र
ु ेछ भिनएको छ। भक्तजनह को बीचमा परमेँवर िहँडडुल गनुह

उहाँको उपिःथितले पुनसं रचना गिरएको नयाँ पृथ्वी यथाथर् पमा ितनीह को

जीवनमा त्यो ःवगर् नै भएको अनुभिू त ितनीह ले पाउनेछन्।
दु:खक

आिदबाट ःवतन्ऽ हुने वचनव ता वा ग्यारे न्टी उहाँ ःवयं को

उपिःथितले हुनेछ: त्यहाँ मृत्यु हुनेछैन, शोक हुँदैन, कोही

नुपदन नत कुनै

पीडा नै हुनेछ। मािनसले भोगेका यी सबै नकारात्मक तत्वह
पिरणामले गदार् हो। पापको उन्मुलनले गदार् पिहलेका तत्वह

(ूकाश २१:४)।

पापको

िबतेर जानेछन्

परमेँवरको उपिःथितमा मृत्यु हुनेछैन भ े भावना माथार् र मिरयमले

ितनीह को भाइ लाजरसको मृत्युमा व्यक्त गरे का िथए: "ूभ ु, यिद तपाईँ यहाँ
ु एको भए, मेरा भाइ मन िथएन" (यूह ा ११:२१,३२
हुनभ

पान्तिरत)। येशू

भी को उपिःथितमा मृत्युको अिःतत्व हुनसक्दै न भनेर ती िददीबिहनीह लाई
थाहा िथयो। त्यही िकिसमले नयाँ पृथ्वीमा परमेँवरको उपिःथितले अिहले

हामीह को जीवनले भोिगरहे का दु:खक , पीडा र मृत्युबाट हामी ःवतन्ऽ
हुनेछ । यो ःवतन्ऽताको महान् आशा ूित ाःव प हामीलाई िदइएको छ।
त्यो आशाको ूित ालाई येशू भी ले आफ्नै रगतले लालमोहर लगाएर

िशलबन्दी गनुभ
र् एको छ।
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यस पापी सं सारमा हामीले भ तािरएको अनुभव गरे तापिन नयाँ पृथ्वीमा

हामीह को अिःतत्व नयाँ नै हुनछ
भ े आशाको ूित ा हामीह को सबै
े

िवँवासको मूल केन्ििवन्दु िकन हुनपु छर्? यिद यो ूित ा वा आशा हामीमा

भएन भने हामीह को िवँवास, आःथा वा आित्मक जीवनको औिचत्य के र ो
र?

५. नयाँ य शलेम

यूह ाले अब नयाँ पृथ्वीको राजधानी, नयाँ य शलेमको बृतान्त

बताउँछन्। यो कुनै हावादारी वा केवल आित्मक कुरामाऽ नभएर वाःतिवक

पमै ःथान हो जहाँ वाःतिवक मािनसह ले बसोबास गनछन्। तर नयाँ

य शलेम र नयाँ जीवन यस सं सारमा भएको कुनै पिन मािनसले बुझ्नेभन्दा

अपार छ। यस भावनालाई पावलले यसरी पुि

गदर्छन् "तर यसो लेिखएको

ँ ाले नदे खेका र कानले नसुनेका र मािनसले मनमा नसोचेका, यी नै
छ, “आख

कुरा परमेँवरले उहाँलाई ूेम गनह का िनिम्त
तयार पानुभ
र् एको छ।” १ कोिरन्थी २:९।
नयाँ य शलेमको वा

सं रचना कःतो छ? पढ्नुहोस्, ूकाश २१:९-

२१ "९ तब ती सात अिन्तम िवपि ले भिरएका सात कचौरा हुने सात
ःवगर्दूतह मध्ये एक जना आएर मलाई यसो भने, “आऊ, म ितमीलाई थुमाकी

पत्नी, उहाँकी दुलही दे खाउनेछु।” १० ितनले मलाई पिवऽ आत्मामा एउटा

ठू लो र उच्च पवर्तमा लगे, र परमेँवरबाट ःवगर्देिख तलितर झिररहेको पिवऽ
सहर य शलेम मलाई दे खाए। ११ त्यसमा परमेँवरको मिहमा िथयो, र

त्यसको चमक बहुमूल्य रत्नह

तथा िबल्लौर ःफिटकजःतो चहिकलो िथयो।

१२ त्यसको विरपिर ठू लो र अल्गो पखार्ल िथयो, र त्यसमा बा॑ ढोका िथए।
ढोकाह मा बा॑ ःवगर्दूत िथए। ती ढोकाह मा इॐाएलका बा॑ै कुलका नाउँ

लेिखएका िथए। १३ पूवम
र् ा तीन ढोकाह , उ रमा तीन, दिक्षणमा तीन र
पिँचममा तीन ढोकाह

िथए। १४ सहरको पखार्लका बा॑ जग िथए। तीमािथ

थुमाका बा॑ै ूेिरतह का बा॑ नाउँ लेिखएका िथए। १५ सहर र त्यसका

ढोकाह

ँ बोल्नेसग
ँ एउटा सुनको नाप्ने टाँगो िथयो।
र पखार्ल नाप्नलाई मसग

१६ त्यो सहर वगार्कार िथयो। त्यसको चौडाइ र लमाइ समान िथयो। ितनले

त्यस टाँगोले नाप्दा त्यो सहर दुई हजार चार सय िकलोिमटर िथयो। त्यसको
लमाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर िथयो। १७ ःवगर्दूतले त्यसको पखार्ल पिन नापे,

र मािनसले चलाएको नापअनुसार त्यो पस ी िमटर िथयो। १८ त्यो पखार्ल
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िबल्लौरले बनेको िथयो, र सहरचािहँ िनखुर सुनले बनेको िथयो र सफा काँचजःतै

अनेक िकिसमका बहुमूल्य रत्नह ले

त्यो चम्कन्थ्यो। १९ पखार्लका जगह

जिड़एका िथए। पिहलो जग िबल्लौरको, दोॐो नीर, तेॐो हिरत रत्न, चौथो पन्ना,

२० पाँच आिनक्स, छै ट लालमिण, सात पीतमिण, आठ बे ज, नव पुंपराज,

दश लसुन,े एघार नीलमिण र बा॑ , कटे लाको िथयो। २१ ती बा॑ ढोकाचािहँ

बा॑ मोतीका िथए। ूत्येक ढोका मोतीको िथयो। त्यस सहरको सड़क

चहिकलो शीशाजःतै िनखुर सुनको िथयो।"

नयाँ य शलेमलाई थुमाकी दुलही वा उहाँकी पत्नी भनेर सम्बोधन

गिरएको छ। यूह ा १४:१-३मा भी ले उहाँका जनह को िनिम्त ठाउँ तयार

ु न्ु छ भनेर वचन िदनुभएको िथयो। त्यो ठाउँ नयाँ य शलेम
पानर् जाँदै हुनह

हो। अल्गा अल्गा पखार्लह ले त्यो सहरलाई घेिरएको हुन्छ। ती पखार्लह मा

बार्ह ढोकाह

हुनेछन्। सहरको पखार्लमा ितनवटा ढोकाह

हुनेछन्। त्यसले

गदार् जो कोिहपिन कुनै पिन िदशाबाट त्यहाँ िभिऽन सक्दछ। यस सहरको
िवशेषताले

जगतव्यापी

क्षेऽ

ओगटे को

त्यस

वणर्नले

बताउँदछ।

नयाँ

य शलेममा परमेँवरको उपिःथितसामु कुनै पिन मािनस अिसिमत पमा पुग्न
सक्दछन्। यो सहर िस

वगार्कारले बिनएको भनेर यसको बारे मा थप िचऽण

गिरएको छ। यसको लम्बाई, चौडाइ र उँचाइ १२,००० फलर्

हजार चारसय िकलोिमटर हुन्छ। यो वगर्मा १२वटा िकनाराह

वा दुई
हुन्छ।

सहरको पूरा नाप १४४,००० ःटािडया हुन्छ (ूत्येक ःटािडयामा १८५दे िख

१९२

िमटर

हुन्छ।

येशू

भी को

दोॐो

आगमनमा

मृत्युलाई

नचाखी

पिरवतर्नहुनेह को िबशेष समूह १४४,००० हुनेछ। त्यस ःटािडयाले ती
१४४,०००लाई ूितिविम्बत गदर्छ। पुरानो करारमा महापिवऽ ःथान िस

वगार्कारको िथयो ("यो िभऽी पिवऽःथान बीस हात लामो, बीस हात चौड़ा र

बीस हात अल्गो िथयो। ितनले त्यसलाई कञ्चन सुनले मोहोरे र दे वदा को

वेदी

पिन

मोहोरे "

१

राजाह

६:२०)।

आराधनाको केन्ििवन्दु भएर चल्दछ।

सहरको िभिऽ िवशेष आकृितह

नयाँ

य शलेम

परमेँवरको

अदनको बगचा जःतो हुन्छ भनेर

ूकाश २१:२१-२२:५ले बताउँछ। यस सहरमा कुनै पिन ौाप हुनछ
े ैन
(ूकाश २२:३) भ े ूित ाको अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस्, "२१ ती बा॑ ढोकाचािहँ

बा॑ मोतीका िथए। ूत्येक ढोका मोतीको िथयो। त्यस सहरको सड़क

चहिकलो शीशाजःतै िनखुर सुनको िथयो। २२ मैले त्यस सहरमा कुनै मिन्दर
दे िखन,ँ िकनिक त्यहाँको मिन्दर ःवयंम परमेँवर सवर्शिक्तमान् र थुमा नै
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हुनहु न्ु छ। २३ त्यो सहर उज्यालो गराउन सूय र् र चन्िमाको खाँचो छै न, िकनभने

परमेँवरको मिहमा नै त्यसको उज्यालो हो। त्यहाँको ब ीचािहँ थुमा आफै

हुनहु न्ु छ। २४ त्यहाँकै उज्यालोमा जाित-जाितह

िहँ डुल गनछन्। पृथ्वीका

राजाह ले आफ्ना वैभव त्यसमा ल्याउनेछन्। २५ िदनमा त्यसका ढोकाह

कुनै िकिसमले बन्द हुनछ
े ै नन्, र त्यहाँ रात नै हुनछ
े ै न। २६ ितनीह ले जाित-

जाितह का वैभव र सम्मान त्यसिभऽ ल्याउनेछन्। २७ तर थुमाका जीवनको
पुःतकमा नाउँ लेिखएकाह बाहेक कुनै अशु

कुरा, घृिणत काम गन र झूट

बोल्ने कुनै िकिसमले पिन त्यसिभऽ पःनेछैन।" ूकाश २१:२१-२७ र "१ तब

ितनले मलाई ःफिटकजःतै चहिकलो जीवनका पानीको नदी दे खाए। त्यो नदी
परमेँवरको र थुमाको िसं हासनबाट िनःकी २ त्यस सहरका सड़कको बीचबाट

बिगरहेको िथयो। त्यस नदीका िकनारमा जीवनको वृक्ष िथयो, जसले हरे क
िदइरहन्थ्यो। त्यसका पातह चािहँ जाित-

मिहना बा॑ै िकिसमका फलह

जाितह लाई िनको पानर्का िनिम्त िथए। ३ अबदे िख उसो त्यहाँ किहल्यै सराप
हुनछ
े , र उहाँका दासह ले उहाँको
े ै न। परमेँवर र थुमाको िसं हासन त्यहाँ हुनछ

आराधना गनछन्। ४ ितनीह ले उहाँको मुहार दे ख्नेछन्, र उहाँको नाउँ

ितनीह का िनधारमा हुनछ
े । ५ त्यहाँ फेिर रात हुनछ
े ै न, ितनीह लाई ब ी वा
घामको उज्यालो चािहनेछैन, िकनिक परमूभ ु परमेँवर नै ितनीह को उज्यालो

हुनहु न
े , र ितनीह ले सदासवर्दै राज्य गनछन्। ६ ितनले मलाई भने, “यी वचन
ु छ
भरपदार् र सत्य छन्। अब चाँड़ै हुन आउने कुराह
दे खाउन परमूभ ु, अगमवक्ताह का
पठाउनुभयो।” ूकाश २२:१-६।
नयाँ

य शलेमको

आफ्ना दासह लाई

आत्माका परमेँवरले

उल्लेखनीय

िबशेपता

आफ्ना ःवगर्दूत

भनेकै

परमेँवरको

िसं हासनबाट जीवनको पानी बिगरहनु हो (यःतै खालको उबर्र पानी अदनको

बगचामा िथयो "बगचा िभजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी िनःकेको िथयो, र
त्यहाँबाट छु ि एर त्यो चार शाखा भएको िथयो" उत्पि

२:१०)। एक समय

य शलेममा जान चाहना गिररहे का बन्दी बनाइएका परमेँवरका जनह

बेिबलोनको नदीको िकनारामा शोक मनाइरहे का िथए (भजन १३७)। त्यस

बेिबलोन नदीको िबपरीत नयाँ य शलेममा हुने जीवनको नदीको िकनारामा

सारा युगमा भौतािररहे का परमेँवरका जनह ले आफ्नो घर गनर् पाउनेछन्।
जीवनको

सारा रा ह लाई सञ्चो पान (ूकाश २२:२) पातह

भएको

ख नदीको दुवै िकनाराह मा हुन्छन्। यसको अथर् िबरामीभएका

मािनसह लाई िनको पान भनेको होइन िकनभने नयाँ पृथ्वीमा रोगव्याधी
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हुनछ
े ै नन्। तर िवँवको इितहासभिर मािनस मािनसह लाई अलग राख्ने

तगारोह को सबै घाऊबाट िनको पािरनेछ भिनएको हो। सबै युगका र सबै

रा का मुिक्त पाएका जनह
उपसं हार:

एलेन जी

अब परमेँवरको एक पिरवार भएर बःनेछन्।

ाइट ारा िलिखत बाइःट अबजेक्ट लेशनसको पृ. ३०७-

३१९मा उल्लेिखत अध्याय "िवथाउट गामन्ट" र द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ.

६६२-६७८मा उल्लेिखत अध्याय "द कन्ऽोभसीर् एन्डेड" थप जानकारीको
िनिम्त पढ्नुहोस्।

अन्त

ूकाशको पुःतक जसरी िचनारी िदएर सु

गिरएकोछ:

येशू

भी को

आगमन

गिरएको िथयो त्यसरी नै

अत्यन्तै

शिक्त,

मिहमा

र

तेजःवीकासाथ हुने र परमेँवरको अनन्तको राज्यको ःथापना र येशूको
आगमनमा उहाँ उहाँको दुलहीसँग पुनिमर्लन हुने भ े सन्दे श नै ूकाशको
पुःतकको चरम िबन्दु हो।

य िप, ती घट्नाह

केवल आदशर्को कुरा, मनगढन्ते, अव्यवहािरक,

आध्याित्मक िबचारह माऽ हुन ् भनेर ूकाशको पुःतकले बताउँदैन। येशूको
िसय आगमन पिहलो वाःतिवक सन्दे श हो। हामीह ले उहाँको आगमनको

िनिम्त ूतीक्षा गिररहनु दोॐो वाःतिवक तथ्य हो। उहाँको आगमनको ूतीक्षा
गिररहँदा ूकाशको पुःतकमा रहे का सन्दे शह को ःप

ान हुन ु ज री छ

भनेर हामीले ठा ुपदर्छ। एक पटकमाऽ होइन सबै थोक अन्त नहुञ्जेल

ूकाशको पुःतक पढे कै पढै गरे र त्यसमा भएका िवषयबःतुह

हामीले बुझ्नै

पछर्। जब हामी पिखर्रहन्छ तब हामीह को ध्यान सं सारमा केिन्ित नगरे र

ँ ा ःवगर् र परमेँवरमा केिन्ित गिररहनुपछर् भनेर ूकाशको
हामीह को आख
पुःतकले हामीलाई बारम्बार सम्झाउँदछ। हामी केवल परमेँवरमा आशा

राखेरमाऽै िजउँछ । यस सं सारमा अिनिँचत, अन्यौल र भ तािरहे को जीवनमा

आउने अनेक ूँनह को जवाफ ूकाशको भी ले िदनुहन्ु छ। युग युगको

मािनसह को चाहना र आशा येशूमै िनिहत छ। यस सं सारको भिवंय र
हामीह को भिवंय उहाँको हातमा सम्हािलरहनुभएको छ। यस सं सारको
ु न्दा अिघ येशूको आगमनको सन्दे श सारा सं सारमा सुनाउने िजम्मा
अन्त्य हुनभ

हामीलाई िदइएको छ भनेर ूकाशको पुःतकले हामीलाई याद िदलाउँछ।

उहाँको आगमनको पखार्इ हामीले हात बाँधेर बःने होइन तर सिबय भएर त्यो

सुसमाचार अ लाई पिन सुनाउनु हामीह को कतर्व्य हो। दुवै आत्मा र
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दुलहीले "आऊ!" भनेर बोलाउनुहन्ु छ (ूकाश २२:१७)। त्यस बोलावटमा

हामी सिम्मिलत हुनपु दर्छ। यो हामीह को लािग शुभसमाचार हो। तर त्यो

समाचार केवल हामीह िभऽमाऽै गुम्साएर नराखी सं सारका मािनसह लाई

सुनाउनु ज री छ।
िचन्तनमननः
अ)

सहॐाब्दीको बारे मा र एक हजारवषर्पिछमाऽ मरे का अधमीर्ह को
न्याय हुनछ
े भ े तकर्लाई सोच्नुहोस्। मुिक्त पाएकाह मा भएका सबै
ूँनह को

जवाफ

पाउन

एक

हजार

वषर्को

समय

िदइनेछ।

हामीह मा भएका ूँनह को जवाफपिछमाऽै दु ह को अिन्तम न्याय

आ)

हुनछ
े । यस िबचारले परमेँवरको बारे मा हामीलाई के ूकट गदर्छ?

ूकाश १:३मा भिनएको छ: "त्यो धन्य हो, जसले अगमवाणीका यी

वचनह

उच्च ःवरले पाठ गदर्छ, र धन्य हुन ् ितनीह , जसले सुन्दछन्

र त्यहाँ लेिखएका कुरा पालन गदर्छन्, िकनिक समय निजक छ।"
अब

हामी

ूकाशको

पुःतकको

अध्ययनलाई

अन्त्य

अिहलेसम्म तपाईँले अध्ययन गनुभ
र् एकोमा के के कुराह
राख्नुभएको छ र पालन गनर् कितव

गदछ ।
मनमा

हुने िनचौडमा पुग्नुभएको छ?
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कथा १३
दु

आत्मा हटाइन्छ

मोडकाइ िसमाङग्, ६८, ग्लोबल िमसन अमज िजम्बाबे
एक िदन मोडकाइकहाँ एक जना मिहला अचम्मको कुरा िलएर
आइन्। उनी ३५ वषर्की आमा िथइन्। उनको ौीमान् िथएनन्। "हरे क रात
म सुत्ने लुगा लगाएर सुत्छु तर िबहान उठ्दा म ना ै भएर उठ्छु । मलाई के

भएको हो थाहा छै न। मलाई धेरै डर लािगरहे को छ' भन्दै ितनले आफ्नो पीडा

पोखाइन्। "िकन त्यसो भयो?" मोडकाइले सोध्यो। उनले िजम्बाबेको न्काइ

भ े सहरमा दुई हप्ता सुसमाचरीय कायर्बमको नेतत्ृ व गद िथयो। "मलाई
थाहा

छै न"

त्यस

मिहलाले

आफ्नो

दु:ख

पोखाइन्।

यःतो

अनौठो

िबयाकलापह दे िख मोडकाइ सजग भएको िथयो। यःता खालका कथाह

उसले धेरै सुनेको िथयो। ती सबै दु

आत्माको िबयाकलाप भएको उसलाई

िथयो। त्यसलाई कसरी सामाधान गन सो उसलाई थाहा िथयो। "के तपाईँले

र् एको छ?" उसले सोध्यो, "यिद तपाईँले ूाथर्ना गनुभ
र् यो
येशूलाई महण गनुभ
भने तपाईँ ना ै िकन उठ्नुपर्यो सो कुराको बारे मा उहाले

तपाईँलाई

बुझाइिदनुहन
ु ेछ।" आफूले आफ्नो जीवनमा येशूलाई महण गरे को कुरा त्यस

मिहलाले भिनन्। उनले येशूलाई अिघ नै िवँवास गरे को आधारमा मोडकाइले

चचर्का सबै िवँवासीह लाई जम्मा गर्यो र ूाथर्ना गर्यो। ितनीह ले ितन
िदनसम्म त्यस मिहलाको िनिम्त ूाथर्ना गरे । अिन तेॐो िदनमा मोडकाइ त्यस

मिहलाको

घरमा

गएर

उनलाई

कःतो

भइरहे को

छ

भनेर

सोध्यो।

"ितनिदनदे िख मलाई िठकै भइरहे को छ। िवहान मेरो लुगा फुकािलएको छै न"

अचम्म मान्दै त्यस मिहलाले जवाफ िदइन्। पिछ त्यस मिहलाले बिप्तःमा
िलइन् र त्यहाँदेिख दु

आत्माह ले फेिर किहल्यै पिन छोपेनन्।

अिृकाको िजम्बाबेमा दु

आत्माले धेरै जसो मािनसह लाई सताउने

काम बराम्बार भइरहन्छ। त्यो दे शका धेरै मािनसह

अनेक तन्ऽमन्ऽ झाँबी आिद परम्परामा ती मािनसह

अन्धिवँवास गछर्न ् र
लाग्छन्। जुन क्षेऽमा

मोडकाइले काम गिररहे को िथयो त्यो क्षेऽमा केवल ऊमाऽ ग्लोबल िमसनको

पायोिनएर िथयो र अ

कुनै एडभेिन्टःटह

िथएनन्। त्यहाँ उसले ती दु

आत्माले सताइएका धेरै मािनसह लाई सम्हाल्नु परे को िथयो।
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अिहले िजम्बाबेको दिक्षणमा रहे को मतापु भ े िजल्लामा मोडकाइ
कायर्रत छ। त्यहाँ एक आइतबार एउटा आइतबार पालन गन चचर्ले उसलाई

ँ ा दुखेको एउटी मिहलाले ूाथर्ना
ूवचन िदन िनम्त्याएको िथयो। त्यसबेला घुड
उससँग

गिरिदन

अनुरोध

गिरन्।

जब

उसले

ूाथर्नामा

येशूको

नाउँ

िलनेिबि क्कै ती मिहला भ ुईँमा ढिलन्। "त्यसको अथर् दु आत्माले उनलाई
छो

ँ आज उनी सेभेन्थो। उनको िनिम्त ूाथर्ना गरे र मैले उनलाई उठाए।

डे एडभेिन्टःट चचर्को सदःय िछन्। िकनभने आफ्नो अनुभवमा उनले येशूको

शिक्त दे खेकी िथइन्" खुशी भएर मोडकाइले भन्यो।
तर मोडकाइको सबै कथाह मा दु

आत्माह को चलखेलमाऽ हुन्छ

भनेको छै न। जेजना भ े गाउँको बारे मा चचार् गदार् ऊ धेरै खुशी हुन्छ। सन्
२००७मा उसलाई ग्लोबल िमसन पायोिनयर बनाइएर त्यस गाउँमा पठाइएको

िथयो। ऊ घरघरमा गएर साबथ र येशूको बारे मा िसकाउँथ्यो। एक वषर्िभऽ
उसको ूयासमा एउटा चचर्को १६ जना र पाःटरसमेतले एडभेिन्टःट चचर्मा
बिप्तःमा िलए। त्यस ठाउँमा ितनीह ले पिहलो एडभेिन्टःट चचर् ःथापना
गरे का िथए।

एक िदन साउथ अिृकाको िसमानामा रहे को िजम्बाबेको िबइतिॄज

भ े सहरको ूाथिमक ःकूलमा सुसमाचार ौृखलाब

त्यसबेला उसले आठवटा दु

पमा ूचार गद िथयो।

आत्माह को सामना गनुप
र् रे को िथयो। जब

िभ ामा उसले बुसमा टाँिगएको येशूको फोटो दे खाउँदै िथयो एउटा ४८

वषर्की मिहला जु क्क उठे र कोठाबाट कुलेलम ठोिकन। कायर्बमपिछ

मोडकाइ ःकूलबाट बािहर िनःकदा त ती मिहला ःकूलको चौरमा लम्पसार
पिररहे की िथइन्। उनी अचेत िथइन् र मरे की जःती िथइन्। धेरै मािनसह ले

उनलाई बोकेर ःकूलमा लगेर कोठामा राखे। मोडकाइले चचर्का १० जना
िवँवासीह लाई भेला गर्यो र

ती मिहलाको विरपिर वसेर गीत गाउँदै ूाथर्ना

गनर् थाले। जब ितनीह ले येशूको नाउँ िलए तब ती मिहला अचानक उठे र

बिसन्, अत्यन्तै डरलाग्दो गरे र काँिपन् र फेिर भ ुईँमा लम्पसार पिरन्। त्यसको

अथर् दु

आत्माले ऊ भागेको उसलाई दे खाएको िथयो। अब उनी ःवतन्ऽ

भयो की भनेर मोडकाइले जा

चा ो र सोध्यो "के तपाईँले येशूलाई ूाथर्ना

गनुह
र् न्ु छ?" तर ती मिहला केही हलचल नगरी भईँु मै लिडरिहन्। त्यसको अथर्

उनी अझ पिन दु
िवँवासीह

आत्माको पकडमा िथइन् भनेर दे खाएको िथयो। चचर्का

फेिर ूाथर्ना गनर् थाले र गीत गाउन थाले। येशूको नाउँ
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सु ेिबितक्कै ती मिहला जु क्क उठे र बिसन्, काँिपन् र फेिर भ ुईँमै लिडन्।

अक

दु

आत्माले उनलाई छोडेको िथयो। "के तपाईँले येशूलाई ूाथर्ना

गनुह
र् न्ु छ?" मोडकाइले सोध्यो तर ती मिहलाले हलचल गिरनन्। यो

ँय

ु ा ९ बजेदेिख िबहान ९
बारम्बार दोहोिररहयो। त्यस ूाथर्नाको समूह बेलक
बजेसम्म गीत गाइरहे र ूाथर्ना गिररहे । आिखरमा आठ पल्टमा ती मिहलाले

मोडकाइले अनुरोध गरे को ूाथर्ना सुिनन्। उनले टक्क बसेर ःप
ूाथर्ना गिरन्, "हे प्यारो येशू, मलाई दु

ःव मा

आत्माह बाट छु ट्कारा िदनुभएकोमा

म तपाईँलाई धन्यवाद िदन्छु । मलाई सहयोग गनुह
र् ोस् र मलाई यस कोठामा
रहे का अ

िवँवासीह

जःतै बनाउनुहोस्।" ती मिहला सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

्
"मेरो
भएकी िछन् र अिहले चचर्को िडकनेस भएर चचर्को सेवा गिछर्न।
जीवनमा परमेँवरले सध राॆो गिररहनुभएको छ" हिषर्त भएर मोडकाइले
व्यक्त गिरन।

-लेखक आन्द्र्यु मेचेःने
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सन २०१९को ूथम ऽैमािसकमा केिन्ित केिह अिृकी
जानकारीह :
१

आ ोला:

यो

दे शमा

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटका

दुई

दे शह का केही
िनकायह

छन्:

नथर्-इःटनर् आ ोला िमसन र साउथ-वेःटनर् आ ोला िमसन। यस क्षेऽमा
३,५३६वटा एडभेिन्टःट

४४८,५५४ एडभेिन्टःटह

चचर्ह

र आराधना समूहह

छन्। यस क्षेऽमा

छन्। यस दे शको जनसं ख्या दुई करोड साठी

लाख छ। यस क्षेऽमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटका तीन ःवाःथ िनकायह

छन्:

नथर् इःट आ ोलामा एउटा दन्त िक्लिनक, ब ो िमसन अःपताल र साउथ
वेःट आ ोलामा िक्वकुको औषधालय। आ ोलामा चचर्का िवँवासीह ले

एडभेिन्टःट

बुक

सेन्टर,

बाइबल

पऽाचार

ःकूल

र

एक

छापाखाना

चलाउँदछन्। िडसेम्बर १, सन १९३१मा डाक्टर र्वाय बी. पासर्न ब ो

औषधालय र अःपतालमा आएका िथए। उनले १८ मिहनासम्म त्यहाँको
ःथानीय भाषा पोटुर्िगज िसके र त्यस क्षेऽमा िचिकत्सकको काम गन अनुमित
पाए। उनी ३५ वषर् भन्दा वढी आ ोलामा रहे । उहाँको उपचारको
माध्यमबाट धेरै मािनसह

ूभािवत भएर येशूलाई ःवइच्छाले महण गरे ।

उहाँले सन् १९६८मा अवकास पाउनुभयो र उहाँको ःथानमा उहाँको छोरो
ु एको िथयो।
डा. डेिभड पासर्न अःपतालको मेिडकल ूमुख हुनभ

युरोपको पोटुर्गालबाट नभेम्बर ११,१९७५मा आ ोल ःवतन्ऽ भयो।
त्यसपिछ सन् २००२सम्म ठू लो गृहयु
लाख मािनसह

भयो। त्यसबेला कमसेकम पचास

मािरएका िथए।

२ बोत्ःवाना: सन् १९२१मा त्यस दे शकी महारानी गेगोन्ङवीको नाउँमा शासन

गन १६वषर्को बाथोन दुईसँग डब्लु एच आन्डसर्नले अन्तवार्ता िलएका िथए।

जसको फलःव प यस दे शको कािनया भ े गाउँमा अःपताल खोल्न उनले

अनुमित पाए। तर सुसमाचार ूचार नगन शतर्मा त्यो अनुमित िदइएको िथयो।

तर पिछ डा. एएच बेटँचमारको कामले इसाईह ूितको पूवार्महको अन्त्य

भयो र सन् १९२२मा जेआर क्याम्पबेलले कान्य गाउँमा सुसमाचार ूचार गन

अनुमित पाएर सन् १९२७मा एच बाकरले िनयिमत

पमा िमसनको काम गन

अनुमित पाए। ूख्यात डा. डेिभड िलिभङ्ःटोनले काम गरे को गाउँको ५०

िकलोिमटरवा ३० माइल परको गाउँ मायुनामा पिन काम गनर् उनले अनुमित
पाएका िथए। सन १९६२मा बोत्ःवाना दे शको सानो गाउँ रामोकगोनामेमा
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पिहलो एडभेिन्टःट ःकूलको ःथापना भएको िथयो। कान्यो एडभेिन्टःट
अःपतालमा १६८वटा शैयाह

छन्। वषर्मा ४०,००० िबरामीह

चचर्ह

छन्। एडभेिन्टःट िवँवासीह

त्यहाँ भनार्

हुन्छन् र १०८,०००मािनसह ले वषनी सेवा पाउँछन्। यस दे शमा २२८वटा
र आराधना समूहह

४४,५५४जना

छन्। यस दे शको जनसं ख्या २,२२६००० छ। सन् १९८४मा बोत्ःवाना

युिनयन कन्फरे न्स दुई समूहमा िवभािजत भयो: नथर् बोत्ःवाना कन्फरे न्स र
साउथ बोत्ःवाना कन्फरे न्स।
बोत्ःवाना ूायजसो सम्म परे को दे श हो र यसले ूख्यात कालहारी
म भूिमको ८०ूितशत भाग औगिटएको छ।
धेरै हा ीह

छन्। धेरै जसो हा ीह

यस दे शमा सं सारकै सबैभन्दा

चोबे नेशनल पाकर्मा छन्। यहाँको

माकगेडीगेडी क्षेऽमा िवँवको सबभन्दा ठू लो नुनको खानी छ जसको क्षेऽफल
७,५०० वगर्माइल वा १२,००० वगर् िकलोिमटर छ। यहाँको हावापनी धेरै
गमीर् छ र यहाँ कमै पानी पछर्। जब पानी पछर् तब नुनभएको क्षेऽ िनलो ताल

हुन्छ र धेरै जन्तुह

र फ्लेिम ो चराह लाईसमेत त्यस तालले आकिषर्त

गदर्छ। यस दे शको औपचािरक भाषा अङ्मेजी हो। तर त्यहाँको राि य भाषा

सेट्ःवाना हो। त्यो दे शको पैसालाई पुला भिनन्छ र िथब भ े पैसामा िवभाजन

गिरएको छ। यस दे शको पिरकारमा ठू लो िकरा मोपाने हो। यो ठू लो
झुिसिल्करा हो। यसले मोपानभ े

खका पातह

खान्छन्। त्यस िकरालाई

सुकाएर वा पकाएर खान सिकन्छ।
३.मोजािम्बक: जब मलावी भ े दे शको मालामुलो िमसन ःकूलका दुई
िव ाथीर्ह

सन् १९३१मा मोजािम्बक पसे तब एडभेिन्टःट सन्दे श त्यस

दे शमा िभिऽएको िथयो। ितनीह ले त्यस दे शका केही गाउँह मा सुसमाचार
ूचार

गरे ।

पिछ

माक्स

वेवःटरलाई

जाम्बेसी

पठाएर

सन

१९३३मा

एडभेिन्टःट िमसनको ःथापना गिरयो। सन १९३५मा त्यस दे शको बडा

हािकमको अनुमितमा एडभेिन्टःटिनकायको ःथापना भयो। ःथानीय भाषा
अनुसार

त्यस

िनकायलाई

“ज्योित"

भनेर

नामा रण

गिरएको

िथयो।

मोजािम्बक युिनयन िमसनले मोजािम्बक एडभेिन्टःट सेिमनारी ःथापना गरे को
छ। सन् १९६७मा औपचािरक पमा यस सेिमनारीलाई एडभेिन्टःट कलेज

भनेर मान्यता िदइयो। सन १९७३मा मु ा भ े ठाउँमा त्यो ःकूल सािरयो।

त्यस कलेजले मोजािम्बकका िमसन कमर्चारीह लाई तािलम िदइन्छ। यस
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दे शको राजधानी मापुटोमा चचर्को एक छापाखाना छ। यस दे शको सामुििक

िकनारामा िवँवको बहुमूल्य कोरल खानी छ। १,२०० भन्दा वढी जातका
माछाह

त्यहाँ पाइन्छ। त्यस दे शमा केवल २२वटामाऽ कालोपऽ गिरएका

हवाई मागर्ह

छन् तर त्यहाँ १४७वटा एयरपोटर्ह

आकेिसया भ े िवशेष जातको

ख पाइन्छ। यस

छन्। त्यस दे शमा

खको हाँगाह

खको

जरा जःतो दे िखन्छन्। यहाँको जनसं ख्याको ५४ूितशत मािनसह माऽ साक्षर

छन्। त्यसदे शको पिरकार एक िवशेष जातको क्यासाभा नाउँगरे को जरा हो।

त्यसको अथर् "सम्पूणर् चािहने तत्व हो" यसलाई बेक गरे र, घाममा सुकाएर वा
पानीमा पगालेर पकाएर खान सिकन्छ। मािरम्बा भ े स ीत बाजा काठको
जाइलोफोन हो। यस दे शमा िवँवका िविभ
पाइन्छ।
सु

जातका जन्तु जनावरह

३ साओ टे मो र िूिन्सपे: यस दे शमा एडभेिन्टःट काम त्यस बेला

भयो जब सन् १९३६मा होसे िृय भ े िकताबह

बेच्न आएका िथए।

उनी सन १९३८मा यस दे शमा िमिसनेरी भएर बसोबास गरे र फेॄअ
ु री

१९३९मा त्यस दे शको ःथानीय िनबासीले बिप्टःमा िलएको िथयो। सन्

१९४६मा

िव ाथीर्ह

ूथम

एडभेिन्टःट

ूाथिमक

ःकूल

खोिलयो।

यसमा

२५०

छन्। सन् १९७५मा कम्युिनःट सरकारले यो ःकूललाई बन्द

गरे को िथयो। यो दे शको एडभेिन्टःट काम साउथरन अिृका-इिन्डयन ओसन
िडिभजनले हे दर्छ। यस दे शमा १३वटा एडभेिन्टःट चचर्ह

आराधना समूह

छन्। यहाँ ७,८६७ एडभेिन्टःटह

जनसं ख्या १९८,००० छन्।

र ५६वटा

छन्। यस दे शको

यो दे श ज्वालामुखी भएको टापु हो। यो दे श अिृकाको सबभन्दा

सानो दे श हो। यस दे शको जनसं ख्या अिृकाको िसशेल बाहे क सबभन्दा थोरै

जनसं ख्या भएको दे श हो। केरा र माछा यस दे शको मुख्य खानाको पिरकार

हो। ःथानीय सागह

पिन त्यहाँ पाइन्छ। यस दे शमा औलो ज्वरोको ूकोप

छ। इिबस भ े हिरणजःतो जनावर र ठू लो सूय र् चरा भिनने चरा र िबगोिनयास
भ े पशुह

त्यहाँ पाइन्छ।

४.जािम्बया: सन् १९०५मा िविलयम हािरसन आन्दसर्नले

जािम्बयमा ःथापना गरे का िथए। त्यहाँ उनी

सा ो िमसन

र उनकी ौीमती िमलेर

ूाथिमक ःकूल खोले र पिछ गएर सन १९९०मा सेिमनारी भयो। अिहले त्यो

सेिमनारी

सान्गो िवँविव ालयको नाउँमा ूिचिलत छ। त्यस ठाउँमा ूभ ुको
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काम गनर् िविलयम आन्दसर्न ९०० माइल वा १,४५० िकलोिमटर िहँडेका
िथए। उनी लेख्दछन् “िमसन ःथापना गनर् चारवटा कुराह को खाँचो मलाई

परे को िथयो। ःथानीयह सँगको घुलिमल, खेतबारीको िनिम्त ूसःत पानी,

रे लवे मागर् र असल माटो जहाँ ःथानीयह को िनिम्त औ ोिधक कारखाना

खुलोस्।" िवँवको ूख्यात िभक्टोिरया झनार्को १८५ माइल वा ३००
िकलोिमटर परमेँवर

सान्गो एडभेिन्टःट िवँविव ालय छ। यस दे शको

औपचािरक भाषा अङ्मेजी हो। यस दे शमा िवँवको सबभन्दा ठू लो झनार् छ।
यो दे श ूायजसो पहाडको टु प्पामा वा प्लाटोमा छ। यस दे शमा तामा खानी

छ। यस दे शको राजधानी न्दोला हो जहाँ अन्तराि य एयरपोटर् छ। सन्
ु न्दा अिघ नथर्रन रोडेिसया भिनन्थ्यो। यस
१९६४मा यो दे शलाई ःवतन्ऽ हुनभ

दे शमा िवँवका चार ठू ला नदीह मा जाम्बेसी नदी छ जसको नाउँले जािम्बया

भ े नाउँ यो दे शको नाम भएको िथयो। यो दे श भ ुपिरवेिःटत दे श हो। यस
दे शमा कािरबा ताल छ जुन ् सन् १९७१मा मािनसह ले िनमार्ण गरे का िथए।

५ िजम्बावे: यस दे शमा रहे को सोलुसी एडभेिन्टःट िवँविव ालय सन्
१८९४मा ःथापना भएको िथयो। यस दे शको सरदार सोलुःवेको नाउँमा

कलेज ःथापना गिरएको िथयो। सु मा यो चचर्को कमर्चारीह लाई तािलम

िदन कलेज भनेर खोिलएको िथयो। पिछ यो िवँविव ालयमा पिरणत भयो।

यस िवँविव ालयलाई जग्गा उपलव्ध गराउने एक बेलायती िसिसल रोड नाउँ

गरे का व्यापारी िथए। पिछ सन् १८९०मा उनी ूधानमन्ऽी भए। यस
िवँविव ालयमा १४७१ िव ाथीर्ह

ःथानीय तथा अिृकाका िविभ

अध्ययन गदर्छन्। यस िवँविव ालयमा

दे शह बाट अध्ययन गनर् आउँछन्।

यस दे शको सरदर आयु पु षको ३७ वषर् र

पौरािणक समयमा राजा सोलोमनले सुन, अिफर र अ

ीको ३४वषर्माऽ छ।
बहुमूल्य पत्थरह

िजम्बाबेबाट नै ल्याएका िथए भनेर िवँवास गिरन्छ। मकै, जौ र जुनेलो यस
दे शको मुख्य खाना हो। दू ध, बदाम, धिमरो

र झुिसिल्कराह

पिन

ितनीह को खाना हो। परम्परा अनुसार यस दे शका मािनसह ले जनावरको

छालाको लुगा लगाउँछन्। ूिश

ूिश

अन्वेषक दे िवद िलिभङ्ःटोले त्यस दे शको

झनार् िभक्टोिरया फल भनेर बेलायतकी महारानी िभक्टोिरयाको नाउँ

िदएका िथए। त्यहाँको जनसं ख्यामा ९०ूितशत साक्षर छन्। फुटबल, िबकेट

र रग्बी बल खेल त्यस दे शका लोकिूय खेलह

ँु ी
् िजम्बाबेमा ठू लो भड
हुन।

हुन ु ूिति त व्यिक्त मािनन्छ। िकनभने त्यसले त्यो व्यिक्त िदनिदनै मासु खाने
पैसा छ भनेर दे खाउँछ।
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