
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश १:९-१८, ूिेरत ७:५४-६०, म ी १२:८, 

ूःथान २०:११,दािनएल १०:५,६,ूकाश १:२० र ूकाश २:१-७। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "पिवऽ आत्माले चचर्ह लाई जे भ भुएको छ सो 
कान हनेुले सनुोस"् (ूकाश २:७ पान्तिरत)। 
    जब दु ह  वा परमेँ वरलाई िवँ वास नगनह ले गरेका घमण्ड वा 
फाइफु ीह  देख्दछन ्भजनसंमहका लेखकले भजनसंमह ७३मा आफू आिजत 
वा अचिम्मत भएको कुरा व्यक्त गदर्छन।् हो, ितनीह  मोजमज्जा, रमाइलो 
गद सबै कुरामा सम्प  भएर िजउँदछन ्र त्यसको िठक िबपरीत धमीर्ह  वा 
परमेँ वरूित आःथा राख् नेह  अनेक िकिसमका क ह  भोगीरहेका हनु्छन।् 
यो अन्यायले भजनका लेखक अत्यन्त िनराश र िबचिलत भएका िथए (भजन 
७३:२-१६)। दु , अन्यायी, अत्याचारी शोषकह  फिलफाप वा उ ित भएको 
देखेर भजनका लेखकलाई अस  भएको िथयो। उनी यसरी व्यक्त गदर्छन ्"२ 
तर मेरा खु ा ूाय: िचप् लन लागेका िथए। मैले मेरो टेक् ने आधार हराउन 
लागेको िथए।ँ ३ िकनिक दुं  टह को उन् नित देखेर ती अह ारीह को म डाह 
गदर्थ। ४ ितनीह लाई किठनाइ छैन,  ितनीह का शरीर ः वः थ र बिलया 
छन ्। ५ अ  मािनसह झ ितनीह  कं टमा हुँदैनन ्,  ितनीह मािथ मानव 
खराबी आइलाग् दैनन ्।६ यसकारण अह ार ितनीह को िसबी हनु् छ, र ितनीह  
िहंसाको वः ऽ लाउँछन ्। ७ ितनीह का िनं ठुर दयबाट दुं  टता िनः कन् छ, 
ितनीह का मनको दुं  ट अह ारको सीमा छैन। ८ ितनीह  ठ ा गछर्न ्, अिन 
डाहका कुरा गछर्न ्,  र आफ् नो अह ारमा अत् याचार गन धम् की िदन् छन ्। ९ 
ितनीह का मखुले ः वगर्कै दाबी गछर्न ्,  र ितनीह का िजॄाले पथृ् वीलाई 
अिधकार गछर्न ्। १० यसकारण ितनीह का मािनसह  ितनीह तफर्  
फकर् न् छन ्, र ूशः त पानी िपउँछन ्।११ ितनीह  भन् छन ्, “परमेँ वरले कसरी 
जान् नहुनु् छ र? के सव च् चमा ान छ र?”  १२ हेर, दुं  टह  यः ता छन ्।  सध 
िनिँ चन् त,  ितनीह  धन बढ़ाउँछन ्। १३ िनँ चय मैले व् यथर्मा आफ् नो दय 
शु  राखेको छु,  र िनद षतामा आफ् नो हात धोएको छु। १४ िदनभिर मैले 
आपि  भोगेको छु, र ूत्येक िबहान मैले दण् ड भोग् नपुरेको छ। १५ यिद “म 
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यसै भन् नेछु” भनी मैले भनेको भए त,  मैले तपाईंका सन् तानलाई िवँ वासघात 
गनिथए।ँ १६ जब मैले यी सबै बझु् ने कोिसस गर, यो मेरो िनिम् त अित ग॑  
भयो।" (भजनसंमह ७३:२-१६)। परमेँ वर असल भएतापिन (भजन ७३:१) 
उहाँलाई िवँ वास गनह  र दय शु  हनेुह ले द:ुख पाइरहेको देख् दा के ग ँ 
के ग ँ भएर आफ्नो मनको भारी िबसाउन उनी पिवऽ ःथान वा मिन्दरमा 
गए। जब उनी त्यहाँ गए (अिहले चचर्मा भनेपिन हनु्छ) त्यहाँ परमेँ वरको 
उपिःथितमा उनलाई जे भइरहेको िथयो सो को बारेमा गिहरो आत्म ान 
िदइएको िथयो। उनले यसरी व्यक्त गदर्छन:् "१७ जबसम् म म परमेँ वरको 
पिवऽः थानमा पिसन।ँ तब माऽ मैले ितनीह को अिन् तम अवः था बझु।   
  १८ िनँ चय तपाईंले ितनीह लाई िचप् ला ठाउँह मा राख् नहुनु् छ, 
तपाईंले ितनीह लाई सवर्नाशमा फािलिदनहुनु् छ। १९ ितनीह  कित अचानक 
नं ट हनु् छन ्, ऽासले ितनीह  पूणर्त: बगाइए! २० ितनीह  िबहान िबउँझदँा 
सपनाजः तै टिलजान् छन ्। हे परमूभ,ु  तपाईं िबउँझदँा ितनीह लाई कल् पनाझ 
तचु् छ ठान् नहुनु् छ।" (भजनसंमह ७३:१७-२०)। 
    शताब्दीय  पिछ येशूका वयोबृ  चेलालाई पत्थरै पत्थर भएको 
झ्यालखाना िप टापमुा मरोस ् भनेर फ्याँिकएको िथयो। उनले जे क  
पाएतापिन ूभ ु येशूूित आफ्नो िन ा छोडेका िथएनन।् त्यसकै फलःव प 
उनले त्यो क को जीवन िबताइरहनपुरेको िथयो। आफू त्यःतो क मय जीवन 
िबताइरहेको बेलामा आफूले नराॆो खबर सु ु परेको िथयो। उनको रेखदेखमा 
भएका चचर्ह ले अनेक िकिसमका द:ुखह  भोगीरहेका िथए। तैपिन त्यःतो 
िनणार्यक वा आफ्नो दय िबचिलत भएको बेलामा येशूले उनलाई िदब्यदशर्न 
िदनभुएको िथयो। त्यस दशर्नमा उनले येशूलाई ःवगर्मा रहेको पिवऽ ःथानमा 
पनु त्थान भएको देख् न पगेुका िथए। भजनसंमहका लेखकलाई जःतै यहा ँ
यूह ालाई यस जीवनका रहःयह  र िवँ वासीह ले सामना गनुर्पन संघषर्ह  
देखाइएका िथए। त्यस पिवऽ ःथानको ँयले यूह ालाई येशूको उपिःथित र 
हेरचाह िवँ वासीह को बीचमा सिुनिँ चत भएको देखाइएको िथयो। येशूबाट 
पाएको त्यो सन्देश चचर्ह लाई र शताब्दीभिर र पथृ्वीको अन्तसम्म आउने 
येशूका िवँ वासी पीढँीह लाई सनुाउन येशूले यूह ालाई अर् हाउनभुएको िथयो। 
  यस अध्यायमा ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा येशूको सेवाकायर्को बारेमा अिलकित 
िनयाल्नेछ । त्यसको साथै एिशयाका सातवटा चचर्ह लाई सम्बोधन गरेर 
लेिखएका िवशेष सन्देशह  यस अध्यायमा पढ्न सु  गनछ । ती सन्देशह  
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केवल यूह ाका समयमा रहेका चचर्का िवँ वासीह लाईमाऽ अथर्पूणर् नभएर 
बतर्मान समयमा रहेका हामीह का लािग पिन अत्यन्त मह वपूणर् र सान्दिभर्क 
छन।् अक  अध्यायमा अ  सातवटा चचर्ह लाई लेिखएका सन्देशह  हेनछ । 
 

१ पात्मोसमा 
     कुन पिरिःथितमा यूह ाले ूकाशको पःुतकमा लेिखएका दशर्नह  
देखेका िथए? हेन ुर्होस ् ूकाश १:९ "म यूहन् ना,  ितमीह का दाज,ु  ितमीह का 
साथसाथै येशूमा भएका कं ट, राज् य र सहनशीलतामा सहभागी छु। परमेँ वरको 
वचन र येशू भीं टको गवाहीको खाितर म पत् मोस भन् ने टापूमा िथए।ँ"  
     पात्मोस टाप ु अत्यन्त सखुा वा खास केही बोटिब वा नभएको र 
पत्थरै पत्थर भएको ठाउँ हो। यो भमूध्यसागरको एिजयन समिुमा छ। यो 
टाप ुदश माइल वा किरब १७ िकलोिमटर लामो छ र यसको फरािकलो भाग 
छ माइल वा किरब दस िकलोिमटर छ। रोमको साॆाज्यले पात्मोस र 
त्यहाँको विरपिर टापहु लाई राजनैितक िविोहीह लाई सजाय ँ िदन वा 
ितनीह लाई देशबाट िनकाला गरेर राख् न  खलुा कारागारको पमा ूयोग 
गरेको िथयो। ससुमाचारको िनिम्त ूितव  भएकोले येशूका चेला यूह ालाई 
रोमी सरकारले पात्मोस टापमुा जहाजबाट लगेर फ्याँिकिदएको िथयो। 
ूकाशको पःुतक लेिखएको समयमा रहेका इसाई लेखकह ले यूह ालाई 
टापमुा फ्याँिकएको हो भनेर ःवीकार गरेका छन।् रोमी सरकारको कैदी भएर 
बयोबृ  यूह ाले पात्मोसमा अनेक  क  भोगेका िथए। हनुसक्छ उनलाई 
अपराधी घोषणा गरेर िसबीले बाँधेको  र चािहनेमाऽामा खाना पिन उनलाई 
िदइएन होला। कैदीह लाई गन व्यवहार अनसुार उनलाई रोमी िसपाहीहँ ले 
कोरार् लगाएर जबरजःती कडा पिरौम गनर् लाउँथे। 
    "अपराधीह लाई खतम पानर् रोमी सरकारले एिजयन समिुमा रहेको 
म भिुम र पत्थरै पत्थर भएको टाप ुचनेुको िथयो। तर परमेँ वरका सेवकको 
िनिम्त यो अन्धकार पी टाप ु ःवगर्को ढोका समान हनुगएको िथयो। यहाँ 
सहरको व्यःत जीवनबाट टाढा रहेको यूह ालाई िवगतको सिबय जीवनबाट 
अलग रािखएको िथयो। तर परमेँ वर, येशू र ःवगर्का दूतह  उनका िनिम्त 
साथी भएका िथए। त्यहीबँाट नै तत्कालीन र भिवंयका चचर्ह को िनिम्त 
ितनीह बाट उनले सन्देश पाएका िथए।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ 
आपोःटल्स,् प.ृ ५७०,५७१बाट पान्तिरत। 
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    यूह ामाऽ होइन बाइबलमा धेरै पाऽह  छन ् जसले परमेँ वरलाई 
िवँ वास गरेतापिन अनेक  कठोर यातना भोगेका िथए। परमेँ वरूित िन ावान 
हुँदा िवगतमा र अिहले पिन कितले ठूलो मोल चकुाउनपुरेको िथयो र 
चकुाइरहेकाछन।् उदाहरणमा दािनएल ३:१-२३ हेन ुर्होस ् "१ राजा 
नबूकदनेसरले तीस िमटर अग् लो र तीन िमटर चौड़ा भएको सनुको एक मूितर् 
बनाए र त् यसलाई बेिबलोनको ूदेश िः थत दूरा नाम गरेको मैदानमा ः थापना 
गरे। २ त् यसपिछ उनले त् यस मूितर् अपर्ण गनर्लाई ूान् तका बड़ाहािकम, इलाका 
अिधकारी, राज् यपाल, सल् लाहकार, कोषाध् यक्ष, उच् च न् यायाधीश, तल् लो अदालतका 
न् यायाधीश तथा सम् पूणर् ूान् तीय अिधकृतह लाई भेला गरे। ३ यसकारण 
ूान् तका बड़ाहािकम, इलाका अिधकारी, राज् यकाल, सल् लाहकार, कोषाध् यक्ष, उच् च 
न् यायाधीश, तल् लो अदालतका न् यायाधीश तथा सम् पूणर् ूान् तीय अिधकृतह  राजा 
नबूकदनेसरले खड़ा गरेको त् यस मूितर्लाई अपर्ण गनर् भेला भए र त् यसको अिग 
उिभए। ४ तब सो कुराको घोषणा गनले चक  ः वरमा कराएर भन् यो,  “हे 
मािनसह , जाितह  र िविभन् न भाषा बोल् नेह ,  ितमीह लाई यो हकुुम भएको 
छ: ५ ितमीह ले नरिस ा, बाँसरुी, वीणा, सार ी,  िसतार,  न् याउली-बाजा र सबै 
िकिसमका बाजाको ः वर सनु् ने िबि कै राजा नबूकदनेसरले ः थापना गनुर्भएको 
सनुका मूितर्को अिग घोप् टो परेर ितमीह  सबैले दण् डवत ् गनुर्पछर्। ६ घोप् टो 
परेर दण् डवत ् नगन जोसकैु पिन तु न् तै दिन् करहेको आगोको भ ीमा 
फािलनेछ।” ७ यसैकारण नरिस ा, बाँसरुी, वीणा, सार ी, िसतार, न् याउली-बाजा र 
सबै िकिसमका बाजाह को ः वर सनु् ने िबि कै िविभन् न भाषा बोल् ने जाित-
जाितका मािनसह  सबैले घोप् टो परेर नबूकदनेसर राजाले ः थापना गरेको 
सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् गरे। ८ यसै बेला केही ज् योितषीह  अिग सरेर 
यहूदीह का िव मा अिभयोग लगाए। ९ ितनीह ले राजा नबूकदनेसरलाई 
भने, “महाराजा, अमर रहून ्! १० हजूरले हकुुम गनुर्भएको छ,  िक हरेक जसले 
नरिस ा,  बाँसरुी,  वीणा,  सार ी,  िसतार,  न् याउली-बाजा र सबै िकिसमका 
बाजाह को ः वर सनु् छ, त् यसले घोप् टो परेर सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् गनुर्पछर्। 
११ अिन जसले घोप् टो परेर दण् डवत ् गदन, उसलाई दिन् कएको आगोको भ ीमा 
फािलनेछ। १२ तर केही यहूदीह  छन ्,  जसलाई हजूरले बेिबलोनको 
ूान् तमािथ शासन गनर् िनयकु्त गनुर्भयो, जसका नाउँ शिक, मेशक र अबे  नगो 
हनु ्। हे महाराजा,  ियनीह ले हजूरलाई टेदनन ्। ियनीह  न त हजूरका 
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देवताह लाई पजु् छन ्, न हजूरले ः थापना गनुर्भएको सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् 
गछर्न ्।”   
  १३ िरसले चरू भएर नबूकदनेसरले शिक,  मेशक र अबे  नगोलाई 
ल् याउने हकुुम गरे। यसकारण यी मािनसह  राजाकहाँ ल् याइए,  १४ र 
नबूकदनेसरले ितनीह लाई भने, “ए शिक, मेशक अबे  नगो, के यो कुरा सत् य 
हो,  िक ितमीह  मेरा देवताह को सेवा गदनौ वा मैले ः थापना गरेको सनुको 
मूितर्लाई दण् डवत ् गदनौ?  १५ अब यिद ितमीह ले नरिस ा,  बाँसरुी,  वीणा, 
सार ी,  िसतार,  न् याउली-बाजा र सबै िकिसमका बाजाह को आवाज सनु् ने 
िबि कै मैले बनाएको मूितर्लाई दण् डवत ् गनर् तयार भयौ भने धेरै राॆो हनेुछ। 
तर यिद ितमीह ले यसलाई दण् डवत ् गरेनौ भने, तु न् तै दिन् करहेको आगोको 
भ ीमा ितमीह  फािलनेछौ। तब कुन देवताले ितमीह लाई मेरो हातबाट 
बचाउन सक् ला?” १६ शिक,  मेशक, र अबे  नगोले राजालाई जवाफ िदए,  “हे 
नबूकदनेसर,  यससम् बन् धमा हजूरको अिग हाॆो आफ् नै पक्षमा भन् नपुन 
आवँ यकता केही छैन। १७ हे महाराजा, यिद हामीह  दिन् करहेको आगोको 
भ ीमा फािलय  भने, हामीले सेवा गरेका परमेँ वरले हामीलाई यसबाट बचाउन 
सक् नहुनेुछ र हजूरको हातबाट छुटकारा िदनहुनेुछ। १८ तर हामीलाई उहाँले 
यसो नगनुर्भए तापिन,  हे महाराजा,  हजूरका देवताह को सेवा गनछैन  न त 
हजूरले ः थापना गनुर्भएको सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् गनछ  भनी हजूरलाई थाहा 
होस ् भन् ने हामी चाहन् छ ।”    १९ तब शिक,  मेशक र अबे  नगोिसत 
नबूकदनेसर िरसले चरू भए,  र ितनीह ूित उनको धारणा ब  िलयो। उनले 
त् यस आगोको भ ीलाई साधारणभन् दा सात गणुा चकार्उने हकुुम गरे, २० र 
उनका सेनाको सबभन् दा बिलया िसपाहीह मध् ये कोहीलाई शिक,  मेशक र 
अबे  नगोलाई बाँधेर दिन् कएको आगोको भ ीमा फ् याँिकिदन भनी आ ा गरे। 
२१ तब यी मािनसह  दौरा,  सु वाल,  टोपी र अन् य लगुाह िसत बाँिधएर 
दिन् करहेको आगोको भ ीमा फ् याँिकए। २२ राजाको हकुुम यित ज री िथयो 
र आगोको भ ी यित तातो िथयो िक आगोको ज् वालाले शिक,  मेशक र 
अबे  नगोलाई लैजाने िसपाहीह लाई भः म पार् यो,  २३ अिन यी तीन जना 
मािनसह  दि॑लो पमा बाँिधएकै अवः थामा दिन् करहेको आगोको भ ीमा 
परे।" र ूिेरत ७:५४-६० "५४ जब ितनीह ले (िःतफनसबाट) यी कुरा सनेु 
तब ितनीह  (यहूदीह ) बु  भए र िरसले दा॑ा िक  न लागे। ५५ तर 
ितनले चािहँ पिवऽ आत् माले भिरपूणर् भईकन ः वगर्ितर एकटक लाएर हेरे,  र 
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परमेँ वरको मिहमा र येशूलाई परमेँ वरको दािहनेपि  उिभरहनभुएको देखे। 
५६ ितनले भने, “हेर, ः वगर् उयेको म देख् छु, र मािनसको पऽुलाई परमेँ वरको 
दािहनेपि  उिभरहनभुएको म देख् तछु।”   ५७ तर ितनीह  उच् च सोरले कराई 
उठे,  र आ-आफ् ना कान थनेु,  र ितनीह  एकसाथ ितनीमािथ झम् टे। ५८ 
ितनीह ले ितनलाई सहर बािहर िनकाली लगे,  र ितनीमािथ ढु ा बसार्ए। र 
साक्षीह ले आफ् ना वः ऽह  शाऊल नाउँ भएको एक जना यवुकका खु ानेर 
राखे। ५९ जसै ितनीह ले िः तफनसमािथ ढु ा हािनरहेका िथए,  ितनले ूाथर्ना 
गरे, “हे ूभ ुयेशू, मेरो आत् मालाई महण गनुर्होस ्।” ६० ितनले घुडँा टेकेर ठूलो 
सोरले कराएर भने, “हे ूभ,ु यो पापको दोष ियनीह लाई नलागोस ्।” यित भनेर 
ितनले ूाण त् याग गरे।" 
   यूह ाको जःतो िभषण पिरिःथित वा यातना भोग्नपुदार् येशूका कोही 
पिन भक्तह  एक्लै हुँदैनन ् भनेर ितनीह ले किहल्यै पिन िवसर्न ु हुँदैन। 
पात्मोसमा महाक  भोिगरहेका यूह ालाई आशा, सान्त्वना र साहसका 
वचनह  िदन आउनहुनेु उहाँ येशू अिहले पिन उहाँका जनह लाई ितनीह को 
किठन पिरिःथितमा सहयोग गनर् र सम्भाल्न तत्पर हनुहुनु्छ। 
    कितपय मािनसह  इसाईह  नै िकन नहनु ्क  भोिगरहेका हनु्छन।् 
तर येशूको िनिम्त क  भोग्न ुर अ  कुनै कारणले क  भोग्नमुा के िभ ता 
छ? िकतपय समयमा हामीले पाइरहेको क को कारण हामीलाई थाहा नै 
हुँदैन। य िप ूत्येक पिरिःथितमा परमेँ वरमािथ भरोसा राख् न हामीले कसरी 
िसक्ने? 
 

२. ूभकुो िदनमा  
       "ूभकुो िदन" भनेर उल्लेख गिरएको देहायका पदह  पढ्नहुोस।् 
ूभकुो िदन भ  े िदन कुन िदन हो भनेर बाइबलमा कसरी ःप  पािरएको छ? 
पात्मोस टापमुा िनवार्िसत र क कर जीवन िबताइरहेका यूह ाको िनिम्त ूभकुो 
िदन कःतो अथर्पूणर् भएको होला? हेन ुर्होस:् ूकाश १:१० "ूभकुो िदनमा म 
आत् मामा िथए,ँ  र तरुहीको जः तो एउटा चक  आवाज मेरो पछािड यसो 
भिनरहेको मैले सनु।", यशैया ५८:१३,१४ "१३ “ितमीह ले मेरो शबाथ-िदन 
तोडेनौ र मेरो पिवऽ िदनमा आफूखशुी गरेनौ भने,  र परमूभकुो शबाथलाई 
आदरणीय ठान् यौ, र आफ् नो इच् छाअनसुार नगरी यस िदनलाई मान् यता िदयौ र 
यसमा आफ् नो खशुी नगरी व् यथर्का कुरा गरेनौ भने, १४ ितमीह ले परमूभमुा 
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रमाहट पाउनेछौ,  र म ितमीह लाई देशका उच् च ः थानह मा सवार गन 
तलु् याउनछुे र म ितमीह लाई ितमीह का पखुार् याकूबको उ रािधकारबाट भोज 
खवुाउन ेतलु् याउनेछु।” परमूभकुो मखैुले यसो भन् नभुएको छ।" र म ी १२:८ 
"मािनसको पऽु शबाथको ूभ ुहो।”  
    "हप् ताको सात  िदन शिनबार साबथ िदनमा क कर िनवार्िसत  जीवन 
िबताइरहेको यूह ालाई परमेँ वरको मिहमा देखाइएको िथयो। जब यूह ाले 
यहूदीयाका सहर र गाउँह मा ूचार गदर्थे तब उनले साबथ िदनलाई पिवऽ 
पमा पालना गदर्थे। त्यही अनसुार उनले पात्मोस टापमुा पिन साबथ िदनको 

िदन ूभकुो िवशेष आराधना गदर्थे। त्यस िदनको िनिम्त िदइएका अनेक  
अमूल्य ूित ाह  यूह ाले आफूलाई नै िदइएको हो भनेर दावी गरेका िथए।" 
एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ आपोःटल्स,् प.ृ ५८१बाट पान्तिरत। 
   हप् ताको सात  िदन साबथमा यूह ाले दशर्न पाएका िथए भनेर ूकाश 
१:१०ले ःप पमा आभास ् िदएको छ। हनुत उनले येशूको दोॐो आगमन 
(ूकाश १:७) जसलाई "ूभकुो िदन" पिन भिनन्छ (यशैया १३:६-१३, २ 
पऽसु ३:१०) र भिवंयको घट्नाह को ूतीक्षामा िथए तर आफूले पाएका 
भिवंयका घट्नाका ँयह  साबथ अथार्त ् ूभकैु िदनमा पाएका िथए भनेर 
उनी ठोकुवा गदर्छन।् 
    अनेक  क ह को बीचमा साबथ िदनैमै पाएका दशर्नह  उनको 
िनिम्त त्यो सनु्दर भिवंयको ःवाद हनु गएको िथयो जब उनीमाऽ होइन यगु  
यगुदेिख येशूको दोॐो आगमनको िनिम्त पिखर्रहेका उहाँका िवँ वासी जनह ले 
पिन अनभुव गनछन।् यहूदीह को सोचमा साबथ olam haba (ओलान हाबा) 
अथार्त ्"आउने संसार" हो। 
   "अनकन्टार टापमुा यूह ाको िनिम्त अदनको बगैँचामा ःथापना भएको 
साबथ अत्यन्त िूय र बहमूुल्यको िथयो।...येशूको िनिम्त िूय साबथ त्यो 
एक्लो िनवार्िसत जीवन िबताइरहेका यूह ाको िनिम्त कःतो िथयो होला! 
साबथको गिरमा त्यसबेला जःतो किहल्यै पिन उचािलएको िथएन। त्यसै 
िदनमा यूह ाले येशूको बारेमा किहल्यै पिन निसकेका कुराह  िसकेका िथए। 
अित गिरमामय र उच्च सत्यलाई त्यस िदनमा बाहेक अ  िदनमा यूह ाले 
किहल्यै पिन सनेुका िथएनन।्"  एलेन जी ाइट कमेन्टस,् द एसिडए बाइबल 
कमेन्टरी, ठेली ७, प.ृ ९५५बाट पान्तिरत। 
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    दश आ ाह को च थ  आ ा ूःथान २०:११ र व्यवःथा ५:१५मा 
तलुना गरेर हेन ुर्होस।् "८ “शबाथ-िदन पिवऽ मान् नपुछर् भनी याद राख् नू। ९ 
छ िदनसम् म पिरौम गरेर आफ् ना सबै काम गनूर्,   १० तर सात चािहँ िदन 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िनिम् त शबाथ-िदन हो। त् यसमा ितमीह ले 
केही काम नगनूर्,  न त आफ् नो छोराले,  न छोरीले,  न कमारा-कमारीले,  न 
गाईबः तलेु, न मूल ढोकािभऽ भएको परदेशीले केही काम गरोस ्। ११ िकनिक 
छ िदनमा परमूभलेु आकाश,  पथृ् वी,  समिु र ितनमा भएका सबै थोक 
बनाउनभुयो,  तर सात  िदनमा चािहँ िवौाम गनुर्भयो। त् यसकारण परमूभलेु 
शबाथिदनलाई आिशष ् िदनभुयो, र त् यसलाई पिवऽ गनुर्भयो।" (ूःथान २०:८-
११) र "१४ तर सात चािहँ िदन परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िनिम् त 
शबाथ हो। त् यसमा ितमीह ले केही काम नगनूर् आफ् ना छोराछोरी, कमारा-
कमारी,  गो ,  गधा कुनै पशलेु सहरिभऽ भएको परदेशीले पिन केही काम 
नगरोस ्। आफ् ना कमारा र कमारीले ितमीह सँग िवौाम ग न ्। १५ 
ितमीह  िमौमा कमारा हुदँा कसरी परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले आफ् नो 
बाहबुल र फैिलएको पाखरुा ूयोग गरी ितमीह लाई िनकालेर ल् याउनभुयो, सो 
याद राख। यसैकारण परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले शबाथ मान् न 
ितमीह लाई आ ा गनुर्भएको हो।" (व्यवःथा ५:१४-१५)। उपयुर्क्त 
पदह ले हप् ताको सात  िदन सिृ को र उ ारको ःमारक हो भनेर देखाइएको 
छ। हामीलाई परमेँ वरले नै सिृ  गनुर् भएको हो र उहाँले नै मिुक्त िदनहुनु्छ 
भ े कुरालाई हामीले ख्याल राख् नपुछर् भ े परमेँ वरको चाहना हो। ूत्येक 
साबथको िदनमा जब हामी ूवेश गछ  तब त्यो िदनमा परमेँ वर हाॆो 
सिृ कतार् र मिुक्तदाता हनुहुनु्छ भ े वाःतिवकतालाई कसरी अनभुव गनर् 
सक्छ ? यिद उहाँ सिृ कतार्माऽ हनुहुनु्छ तर मिुक्तदाता हनुभुएन भने त्यसको 
अथर् के होला? त्यो पिन सोच्नहुोस।् 
 

३. पात्मोसमा यूह ाले देखेका येशू भी को दशर्न 
       ूकाश १:१२-१८मा यूह ाले देखेका येशूको दशर्न पढ्नहुोस ् "१२ 
मसँग बोल् नेलाई हेर  भनेर म पिछ फक। फकर हेदार् सात वटा सनुका 
सामदान १३ र सामदानह का माझमा मािनसको पऽुजः तै पाउसम ्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 
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आखँा आगोका ज् वालाजः तै िथए। १५ उहाँका पाउह  आगोको भ ीमा खारेर 
टल् काएका काँसाजः ता िथए, र उहाँको ःवरचािहँ उिलर्ंदो पानीह को आवाजजः तै 
िथयो। १६ उहाँको दािहने बाहलुीले सात वटा ताराह  पिबराखेको िथयो,  र 
उहाँको मखुबाट धािरलो दईुधारे तरवार िनः केको िथयो। उहाँको महुारचािहँ पूरा 
तेजमा चम् केको सूयर्जः तै िथयो। १७ जब मैले उहाँलाई देख, तब म मरेतलु् य 
भएर उहाँका पाउमा पर। तर उहाँले आफ् नो दािहने बाहलुी यसो भनेर ममािथ 
राख् नभुयो,  “नडराऊ, आिद र अन् त् य १८ र जीिवतचािहँ म नै हुँ। म मरेको 
िथए।ँ हेर, म सदासवर्दाको िनिम् त जीिवत छु, अिन मतृ् य ुर पातालका साँचाह  
मिसत छन ्।"वन यूह ाले माऽ होइन येशूको िदब्य वा अलौिकक प 
दािनएलले पिन देखेका िथए। हेन ुर्होस दािनएल १०:५,६ "५ मैले मािथ हेर र 
मेरो अिग कम् मरमा अित राॆो सनुको पेटी बाँधी सूतीको लगुा लगाएका एक 
जना मािनसलाई देख। ६ ितनको शरीर पीतमिणजः तै चहिकलो िथयो,  ितनको 
अनहुार िबजलुीझ चम् कन् थ् यो,  ितनका आखँा राँकोझ बिलरहेका िथए। ितनका 
हात र खु ाह  टल् काइएको काँसोजः तै र ितनको ः वर ठूलो भीड़को ः वरझ 
िथए।" 
     सामदानह को बीचमा मूल परुोिहतको पोशाक लगाएर येशू 
िहँिडरहनभुएको ँय यूह ाले आफ्नो दशर्नमा देख्दछन।् 
    पौरािणक इॐाएलमा इॐाएलीह को बीचमा परमेँ वर िहँड्नहुनेुछ 
(लेबी २६:१२ "म ितमीह का बीचमा िहँड़डलु गनछु,  र म ितमीह का 
परमेँ वर हनेुछु, अिन ितमीह चािहँ मेरा ूजा हनेुछौ") भनेर ूित ा गनुर्भएको 
िथयो। जब यूह ाले आफ्नो दशर्नमा  येशू सामदानह को बीचमा 
िहँिडरहनभुएको देखे तब त्यसले उक्त ूित ालाई औलँ्याएको िथयो। ूकाशको 
पःुतकमा सातवटा सामदानह को अथर् एिशयाका सातवटा चचर्ह  हनु ्भनेर 
जनाउँछ। सु मा यस पःुतकमा लेिखएका सन्देशह  ती चचर्ह मा पठाउनको 
िनिम्त लेिखएका िथए। केवल तत्कालीन इितहासको चचर्माऽ नभएर 
इितहासभिरका चचर्ह  सामदानको ूतीकको पमा िलइएको छ। पिवऽ 
आत्माको सहायताले यस पथृ्वीमा भएको उहाँको चचर्लाई  येशू भी ले 
िनरन्तर पमा हेरचाहा गनुर्हनु्छ। जबसम्म ितनीह लाई अनन्तको राज्यमा 
उहाँले ल्याउनहुु  तबसम्म उहाँले आफ्ना जनह को हेरचाहा गिर नै 
रहनहुनु्छ। 
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   अझ भ े हो भने येशूलाई सामदानह को बीचमा मूल पजुारीको 
पमा गिरएको िचऽण य शलेमको मिन्दरमा गिरने िबिधबाट िलइएको िथयो। 

त्यसबेला पिवऽ ःथानमा रहेको सामदानमा िदनिदनै िनरन्तर पमा ब ी 
बिलरहोस ् भनेर तेल हाल्न एक जना पजुारी िनयकु्त गिरएको हनु्थ्यो। 
मिन्दरिभऽको पिवऽ ःथानमा रहेका िदयोह  िदनिदनै चिम्कलो पाराले 
बिलरहोस ्भनी हेन काम त्यस पजुारीको िथयो। िदयोको जलेर खरानी भएको 
धागो काट्ने र यिद सबै जल्यो भने नयाँ धागो राख् ने, िदयोमा नयाँ तेल  हालेर 
बािलरहने काम त्यो पजुारीको िथयो। सामदानमा रहेका सातवटा िदयोह को 
ूत्येक िदयोको अवःथाूित पजुारी पिरिचत िथयो। त्यःतै गरेर येशूलाई पिन 
उहाँका जनह को ूत्येकको आवँयकता र  अवःथा उहाँलाई थाहा छ र 
ितनीह को िनिम्त उहाँले व्यिक्तगत पमा पहल गनुर्हनु्छ। 
    उहाँलाई "थाहा छ" भ े वाक्यले परमेँ वरका जनह को पिरिःथित र 
आवँयकताूित येशू पिरिचत हनुभुएको छ भनेर देहायका पदह ले कसरी 
देखाउँछ? हेन ुर्होस,् ूकाश २:२,९,१३,१९ "२ ितॆा कामह ,  ितॆो पिरौम 
र सहनशीलता मलाई थाहा छ, र ितमीले खराब मािनसह लाई सहन सक् दैनौ 
तर ितनीह  जसले ूिेरत हुँ त भन् दछन ्,  तर वाः तवमा होइनन ्,  त् यः तालाई 
जाँचेर झूटा भेटाएका छौ भनी म जान् दछु।...  ९ म ितॆा कं टह  र ितॆो 
दिरितालाई जान् दछु। तर ितमी त धनी नै छौ। म ितनीह लाई िचन् दछु, 
जसले आफूलाई यहूदी ह  त भन् छन ्,  तर वाः तवमा ितनीह  होइनन ्। 
ितनीह ले गरेका िनन् दा म जान् दछु। ितनीह  शैतानको सभाघर हनु ्।..१३ 
मलाई थाहा छ, ितमी कहाँ बः छौ, त् यही ँजहाँ शैतानको िसंहासन छ। तरै पिन 
ितमीह  मेरो नाउँमा िः थर बः छौ। मेरो िवँ वासयोग् य साक्षी एिन् टपासको 
समयमा पिन ममािथको आफ् नो िवँ वास ितमीह ले त् यागेनौ। शैतान बः ने 
ठाउँमा ितमीह कै माझमा ितनी मािरए।...१९ ितॆा काम,  ितॆो ूमे,  ितॆो 
िवँ वास,  ितॆो सेवा र ितॆो धैयर्पूणर् सहनशीलता मलाई थाहा छ। ितॆा 
पिछल् ला काम अिघल् लाभन् दा बढ़ी छन ्। ूकाश २:१९।" र ूकाश 
३:१,८,१५ "१ अिन सािडर्सका मण् डलीका दूतलाई यो लेख: यी कुरा 
परमेँ वरका सात आत् मा र सात तारा हनेुले भन् दछ। ितॆा काम मलाई थाहा 
छ। ितमी जीिवत छौ भन् ने नाउँ त छ, तर ितमीह  मरेका छौ।...८ मलाई 
ितॆा कामह  थाहा छ। हेर, मैले ितॆा सामनु् ने ढोका खलुा रािखिदएको छु, 
जो कसैले थनु् न सक् दैन। ितमीसँग थोरै शिक्त छ भन् ने मलाई थाहा छ, तापिन 
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ितमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ, र मेरो नाउँ इन् कार गरेका छैनौ।...१५ 
मलाई ितॆा कामह  थाहा छ। ितमी िचसो पिन छैनौ, तातो पिन छैनौ,  िचसो 
िक तातो भए त हनेुिथयो।" 
    परमेँ वरकै नाउँह ारा येशूले आफूलाई पिरचय गनुर्भएको िथयो। 
आफू "आिद र अन्त" भ ु भएको िथयो (यशैया ४४:६ “इॐाएलका महाराजा 
र उ ारक र सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुयसो भन् नहुनु् छ: पिहलो र पिछल् लो म नै 
हुँ। मबाहेक अ  परमेँ वर छैन।" र यशैया ४८:१२ "१२ “हे याकूब,  हे 
मैले बोलाएको इॐाएल, मेरो कुरा सनु ्: म त् यही हुँ। म आिद हुँ, र म अन् त 
हुँ")। मीक भाषामा "अन्त" eschatos    (इःकाटोज) हो। त्यसबाट यगुको 
अन्तको बारेमा अध्ययन गन िबषयबःतकुो शब्द  eschatology (इःकाटोलोजी) 
आएको हो। त्यसको अथर् यगुको अन्तको मूल केन्ि येशू हनुहुनु्छ र उहाँले 
नै अन्तको घट्नाह को अिन्तम शब्द उच्चारण गनुर्हनु्छ। उहाँ "जीिवत 
हनुहुनु्छ" र उहाँसँग "मतृ्य ुर पातालको" साँचो छ (ूकाश १:१८ "१८ र 
जीिवतचािहँ म नै हुँ। म मरेको िथए।ँ हेर, म सदासवर्दाको िनिम् त जीिवत छु, 
अिन मतृ् य ुर पातालका साचँाह  मिसत छन ्")। उहाकँो मतृ्य ुर पनु त्थानले 
मतृ्यकुा ढोकाह  खोल्ने अिधकार उहाँलाई सिुम्पएको छ (अय्यूब १७:१६ 
"के यो मतृ् यकुो ढोकामा जान् छ?  के हामी सँगै धूलोमा मनछ ?” र भजन 
९:१३ "१३ हे परमूभ,ु  ममािथ अनमुह गनुर्होस ्। हेन ुर्होस ्,  मलाई घणृा 
गनह बाट मैले कः तो कं ट भोग् नपुरेको छ। तपाईंले नै मलाई मतृ् यकुो 
मखुबाट छुटाउनहुोस ्")। जसजसले उहाँमािथ भरोसा राख् दछ वा उहाँलाई 
िवँ वास गदर्छ त्यसलाई िचहान वा मरेर खरानी भएकाह लाई अनन्त 
जीवनको िनिम्त बौिर उठ्नेछन ् (१ कोरन्थी १५:२०-२३ "२० वाः तवमा 
भीं ट मतृकह बाट जीिवत हनुभुएको छ। सिुतजानेह मध् येमा उहाँचािहँ ूथम 
फल हनुहुनु् छ। २१ िकनिक जसरी मािनसबाट मतृ् य ु आयो,  त् यसरी नै 
मतृकह को पनु त् थान पिन मािनसबाट नै आयो। २२ िकनिक जसरी 
आदममा सबै मदर्छन ्,  त् यसै गरी भीं टमा सबै जीिवत पािरनेछन ्। २३ तर 
हरेक आ-आफ् नै बमअनसुार–  भीं टचािहँ अगौटे फल,  त् यसपिछ उहाँको 
पनुरागमनमा भीं टका आफ् नैह ")।  येशूूित िन ावान भएर चलेकाह ले कुनै 
डर मा ु आवँयक छैन िकनभने मरेकाह  पिन उहाँकै हेरचाहमा छन।् यिद 
मरेकाह को िनिम्त त उहाँ त्यःतो हनुहुनु्छ भने जीउँदाह को िनिम्त उहाँ झन 
कःतो होला? (१ थेःसोिलिनकी ४:१६-१८ "१६ िकनिक ूभ ु ः वयम ् 
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हकुुमको गजर्निसत, ूधान ः वगर्दूतको आवाज र परमेँ वरका तरुहीको सोरिसत 
ः वगर्बाट ओलर्नहुनेुछ,  र भीं टमा मरेकाह चािहँ पिहले बौिरउ  नेछन ्। १७ 
तब हामी बाँिचरहेका र छोिडएकाह  ूभलुाई आकाशमा भे  न ितनीह का 
साथसाथै बादलमा उठाइलिगनेछ ,  र यसरी हामी सध ूभसँुग रहनेछ । १८ 
यसैकारण एउटाले अकार्लाई यी वचनह ले सान् त् वना देओ")। 
 

४. यूह ाको समयमा र बतर्मान समयमा रहेका येशूभक्तह को िनिम्त सन्देश  
      येशूले यूह ामाफर् त सातवटा ःप  र सान्दिभर्क सन्देशह  एिशयमा 
रहेका चचर्ह लाई िदनभुएको िथयो। जनु ूान्तका चचर्ह लाई सम्बोधन गरेर 
सन्देश िदइएको िथयो त्यहाँ सातवटा भन्दा बढी चचर्ह  िथए। य िप सातवटा 
चचर्ह लाई भनेर सम्बोधन गिरएको पिरूआेयमा साधारणतया इसाईह को िनिम्त 
ती सन्देशह  िकन अथर्पूणर् मा पुछर्? हेन ुर्होस ् येशूले िदनभुएको ःप  सन्देश, 
ूकाश १:११ "११ “ितमी जे देख् तछौ, सो एउटा पःु तकमा लेख, र सातै वटा 
मण् डलीलाई पठाऊ,  अथार्त ् एिफसस,  ः मनुार्,  पगार्मम,  िथआटीरा,  सािडर्स, 
िफलाडेिल् फया र लाउिडिकयालाई।...१९ यसकारण ितमीले जे देख् छौ, र जे छ 
र यसपिछ जे हनु आउनेछ, लेख।...२० मेरो दािहने हातमा ितमीले देखेका यी 
सात तारा र सनुका यी सात सामदानको रहः य यो हो: सात तारा सात 
मण् डलीका ः वगर्दूतह  र सात वटा सामदानचािहँ सात मण् डलीह  हनु ्।”   
    जनु सन्देशह  येशूले यूह ालाई लेख र सातवटा चचर्ह कहाँ पठाऊ 
भनेर अर् हाउनभुएको िथयो ती सन्देशह  ूकाश २ र ३ अध्यायमा पाउँछ । 
ितनीह को अथर् तीन तहमा बझु्न र ूयोग गनर् सिकन्छ: 
      ऐितहािसक ूयोग: ूथम शताब्दीको अत्यन्त समिृध्द वा फःटाएको 
एिशयाका सहरह मा रहेका सातवटा चचर्ह लाई सु मा सम्बोधन गरेर ती 
सन्देशह  पठाइएका िथए। त्यहाँका येशूभक्तह ले अत्यन्त गम्भीर चनुौितह  
सामना गरेका िथए। त्यस ूान्तमा रहेका धेरै सहरह मा सॆाट् को मूितर्लाई 
पूजा गनर् त्यस ूान्तमा भएका मिन्दरह मा ःथापना गरेका िथए। सॆाट् को 
मूितर्लाई पूजा गनुर्को अथर् त्यहाँका मािनसह  रोमी साॆाज्यूित आफूह  
बफादारी भएको देखाउँथ्यो। सॆाट्को मूितर्लाई ढोग्न मािनसह लाई 
जबरजःती गिरन्थ्यो। ूत्येक जनताले राजाको ूितमालाई पूजा गनपछर् भ े 
काननुी आदेश िथयो। त्यितमाऽ नभएर रोमको देवीदेवताह को नाउँमा 
मनाउने अनेक  धािमर्क चाड र सावर्जिनक समारोह मा सबै नागिरकह ले 
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भाग िलनैपन भएको िथयो। येशूलाई िवँ वास गनह ले ती धािमर्क 
समारोहह मा भाग निलँदा ितनीह ले अनेक  सतावट र मतृ्यकुो पिन सामना 
गनुर्परेको िथयो। ती चनुौितह को सामना गनर् येशूले यूह ामाफर् त आफ्नो 
व्यिक्तगत सन्देशह  पठाउनभुएको िथयो। 
      भिवंयवाणीमा ूयोग: ूकाशको पःुतक आफै पिन भिवंयवाणीको 
पःुतक भएकोले केवल सातवटा चचर्ह लाईमाऽ चनेुर सम्बोधन गरेर 
लेिखएको पिरवेशमा ती सन्देशह ले भिवंयवाणीका िचऽणह लाई औलँ्याउँछ 
भ  उपयकु्त छ। जनु आित्मक अवःथा ती सातवटा चचर्ह मा िथए त्यही 
अवःथाले िविभ  ऐितहािसक कालमा रहेका परमेँ वरको चचर्को अवःथालाई 
जनाउँछ। कुन िनयतले ती सन्देशह  लेिखएर ती चचर्ह लाई पठाएका िथए 
सो बझु्न ु ज री छ। त्यसमा ूथम ् शताब्दीदेिख यगुको अन्त्यसम्म भएका 
इसाई आःथाको आित्मक अवःथाको िबरात ँयलाई परमेँ वरले आफ्नै 
ि कोणले हेन ुर्भएको देखाइएको छ। 

    जगतव्यापी ूयोग: यथाथर्मा भ े हो भने ूकाशको पःुतकको सम्पूणर् 
पःुतक नै िचठीको पमा ूत्येक चचर्मा पढ्न पठाइएको िथयो (ूकाश 
१:११,२२:१६)। त्यसकारण सातवटा चचर्ह लाई सम्बोधन गरेर लेिखएका 
िवशेष सन्देशह  ूत्येक यगुमा रहेका ूत्येक इसाईलाई लागहुनेु पाठ समावेश 
भएको पाइन्छ। त्यसको अथर् िविभ  ःथान र समयमा रहेका िविभ  खालका 
इसाईह को चिरऽलाई उघािरएको पाउँछ । सातवटा पऽह ले सातै खालका 
चचर् वा इसाईह को चिरऽलाई उघारेर लेिखएको हनुाले वतर्मान समयमा 
लाओडेिकयाको चचर्लाई िचऽण गरेको पाउँछ । तर सबै चचर्को अवःथा 
लाओडेिकयाको जःतै छ भ  सिकन्दैन। कुनै अ  चचर्ह मा ती सातवटा 
चचर्का िवशेषताह  पिन देिखन सक्छ। तर हामीह को िनिम्त असल खबर त 
यो छ िक हामीह को आित्मक अवःथा जःतो भएतापिन "हामी पितत 
मािनसह  जहाँ भएतापिन परमेँ वरले हामीलाई भेट्नहुनु्छ"-एलेन जी ाइट, 
सेलेक्टेड मेसेजेज,् बकु १, प.ृ २२बाट पान्तिरत। 
     यो सोच्नहुोस:् तपाईँको ूान्तमा रहेका सातवटा चचर्ह ले चनुौित र 
आित्मक अवःथा सामना गिररहको अवःथामा येशूले पऽह  लेख् नभुयो रे? 
येशूले ती पऽह मा के लेख् नहुनु्थ्यो होला? 
 
 

२९



५. एिफससमा रहेको चचर्लाई लेिखएको पऽ  
              एिशया महादेशमा रहेको सहर एिफसस रोमले कब्जा गरेको ूान्तको 
राजधानी िथयो। एिफसस त्यस ूान्तको सबभन्दा ठूलो सहर िथयो। एिफसस 
ब्यापारको िनिम्त आवत जावत गन मखु्य केन्ि िथयो। यो एिशयाको मखु्य 
बन्दरगाह िथयो। त्यसैले गदार् ब्यापार र धािमर्क ि कोणले यो सहर अत्यन्त 
मह वपूणर् िथयो। त्यो सहरमा धेरै उल्लेखनीय सावर्जिनक भवनह  िथए। 
ितनीह मा िविभ  देवीदेवताह का मिन्दरह , ना शालाह , खेलखेलाउने 
िजम्नेिसयमह , सावर्जिनक पमा नहुाउने ठाउँह  र वेँयालयह  िथए।  
अनेक  जाद,ु चमत्कार र कलाह को थलो भएको सहर भनेर ूख्यात िथयो। 
अनेक  अन्धिवँ वास र अनैितक िबयाकलापले पिन एिफससको नाउँ कुख्यात 
िथयो। इसाई आदशर्को ूितकूल वातावरण भएको एिफसस ूान्तमा अत्यन्त 
उल्लेखनीय र ूभावकारी इसाई चचर्को पिन उदय भएको िथयो। 
     ूकाश २:१-४मा एिफससचचर्मा आफूलाई येशूले कसरी ूःततु 
गनुर्भएको िथयो सो उल्लेख गिरएको छ। त्यस चचर्का िवँ वासीह मा भएका 
धेरै महान ्गणुह को पिन येशूले सर् हाहना गनुर्भएको िथयो। तर त्यस चचरू् ित 
येशूले िचन्तापिन व्यक्त गनुर्भएको िथयो। हेन ुर्होस:् "१ एिफससका मण् डलीका 
दूतलाई यो लेख: यी कुरा सात वटा तारा आफ् नो दािहने हातमा िलने र सात 
वटा सनुका सामदानका बीचमा िहँ  नेले भन्दछ। २ ितॆा कामह ,  ितॆो 
पिरौम र सहनशीलता मलाई थाहा छ, र ितमीले खराब मािनसह लाई सहन 
सक् दैनौ तर ितनीह  जसले ूिेरत हुँ त भन् दछन ्,  तर वाः तवमा होइनन ्, 
त् यः तालाई जाँचेर झूटा भेटाएका छौ भनी म जान् दछु। ३ म जान् दछु, 
ितमीह ले धैयर्पूवर्क सहेका छौ,  र मेरो नाउँको खाितर कं ट भोगेका छौ। 
अिन ितमीह  थिकत भएका छैनौ। ४ तर ितॆा िव मा मिसत यो कुरा छ, 
िक ितमीले ितॆो पिहलो ूमे त् यािगिदएका छौ।" 
   परमेँ वरूित अत्यन्त िन ावान र ूमेले ओतूोत भएको एिफसस चचर् 
भनेर सु का िदनह मा ूिस  िथयो (पावलले पिन अत्यन्त सराहना गरेका 
िथए "१५ ूभ ु येशूूित रहेको ितमीह को िवँ वास र सबै सन् तह ूित 
ितमीह का ूमेको िवषयमा मैले सनेुको कारणले नै,  १६ मेरो ूाथर्नामा 
ितमीह लाई सम् झना गद ितमीह का िनिम् त धन् यवाद िदन म थािमन् न।ँ" 
एिफसी १:१५-१६)। चचर्को िभऽैबाट पिन र बािहरबाट जनुसकैु दवावको 
सामना गनुर्परेतापिन एिफससको चचर्का िवँ वासीह  िन ावान र अटल भएर 
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बसेका िथए। ितनीह  अत्यन्त पिरौम गदर्थे र सत्य वचन पालन गरेर अिडग 
भएर बसेका िथए। ितनीह को बीचमा चचर्लाई भड्काउने, आफ्नो भाऊ जोज्ने 
र अनेक  गलत िशक्षालाई उक्साउने इसाई हुँ भनेर दावी गन धमर्गु ह लाई 
ितनीह को माझमा हिुलएका िथएनन।् तर दभुार्ग्यवास समय िबत्दै जाँदा 
ितनीह मा भएका भी ूितको अगाध ूमे र चचर्का सहिवँ वासीह लाई 
देखाउनपुन माया सेलाउँदै जान थालेको िथयो। त्यस चचर्का िवँ वासीह  
आफ्नो िवँ वासमा दिरलो र िन ावान भएर आफूह लाई ूःततु गरेतापिन 
ितनीह मा हनुपुन येशू भी ूितको ूमे सेलाउँदै जाँदा ितनीह को बि  िनभ्ने 
खतरामा िथयो। 
    ूकाश २:५-७मा त्यस चचर्मा येशूूितको ूथम ् ूमे र उहाँूितको 
भिक्तभावना र आफ्ना सह िवँ वासीह लाई देखाउनपुन माया जगाउन तीनवटा 
कुराह  गनर् येशूले आफ्नो तीॄ चाहना व्यक्त गनुर्भएको िथयो। ती ितन 
कुराह  कसरी एक आपसमा बमव पमा किसएका छन ्भनेर सोच्नहुोस।् 
हेन ुर्होस ्"५ यसकारण कहाँबाट ितमी खसेका छौ, सो सम् झ, र पँ चा ाप गर, 
अिन ितमीले पिहले गरेका काम गर,  नऽता म ितमीकहाँ आएर,  ितमीले 
पँ चा ाप गरेनौ भने,  ितॆो सामदान त् यसको ठाउँबाट हटाउनेछु। ६ तर 
ितमीह मा यो कुरा त छ, िक ितमीह ले मैले जः तै िनकोलाइटसह का काम 
घणृा गछ । ७ जसको कान छ, त् यसले सनुोस ्, पिवऽ आत् माले मण् डलीह लाई 
के भन् नहुनु् छ। जसले िजत् छ त् यसलाई परमेँ वरको ः वगर्लोकमा भएको 
जीवनको खबाट खान िदनेछु।" (ूकाश २:५-७)। 
      भिवंयवाणीकै आखँाले एिफसस चचर्को अवःथालाई हेन हो भनेर सन ्
३१-१००सम्मका चचर्ह को आित्मक र साधारण अवःथालाई जनाउँछ। 
येशूका चेलाह ले ःथापना गरेका चचर्ह मा ससुमाचारूित ूमे र िन ाले 
भिरएका िथए भनेर िचऽण गिरएको िथयो। तर समय िबत्दै जाँदा ूथम ्
शताब्दीको अन्त्यितर चचर्का िवँ वासीह मा भएका ससुमाचार र ूमेको 
आगोको ताप सेलाउँदै गएको िथयो। त्यसको साथै िवँ वासीह मा हनुपुन 
ससुमाचारको सरलता र शु ताको पकड अनेक  गलत र भारी िशक्षादीक्षाले 
गदार् हिल्लँदै गएको िथयो। 
    एक फेरा ससुमाचारको जोशले भिरएको तपाईँ त्यःतो चचर्मा पनुर्भयो 
जहाँ ूमे सेलाउँदै गएको र मािनसह  िचसो हुँदै गएको पाउनभुयो। चचर्का 
सदःयह  धमर्को नाउँमा चचर्मा आइरहेको तपाईँले देख् नहुोला। ितनीह ले कुनै 
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पाप जानाजानी वा खलुा पले नगरेका होलान।् ितनीह ले जे गिररहेका िथए 
सो िठकै गिररहेका िथए भनेर एकतफीर् तपाईँले सोच्नहुोला। तर ितनीह  केवल 
औपचािरकता पूरा गनर् माऽ चचर् आएका होलान।् कोही नयाँ मािनस चचर्मा 
आयो भने ितनीह लाई िदनपुन न्यानो सत्कार पिन बरफ जःतो िचसो भएको 
होला वा चचर्मा जो आओस ् त्यसलाई वेवाःता गन ूविृ ले त्यो चचर् मःत 
भइरहेको होला। यःतो अवःथाबाट चचर्का िवँ वासीह लाई ःवतन्ऽ बनाउन 
एिफसी चचर्लाई येशूले िदनभुएको सल्लाह िकन ज रत पछर्? 
 

उपसंहार:  
एलेन जी ाइट ारा िलिखत द आक्टस ्अभ आपोःटल्सको प.ृ ५६८-५७७को 
अध्याय "पात्मोस" पढ्नहुोस।् 
     "यूह ाले पाएको सतावट उनको िनिम्त अनमुहको ूयोगशाला हनु 
गएको िथयो। अनकन्टार पात्मोस टाप ु यूह ाको िनिम्त जीिवत मिुक्तदाताको 
मिहमाले उज्ज्वल भएको िथयो। जब येशू यस संसारमा हुँदा उहाँलाई हात र 
पाऊमा िकला ठोकेर बुसमा टाँिगएको यूह ाले देखेका िथए। त्यो पीडाको 
दाग अनन्त कालसम्म येशूमा रिहरन्छ। अब फेिरपिन पनु त्थान हनुभुएको 
ूभलुाई यूह ाले हेन अवसर पाएका िथए। मिहिमत चिम्कलो व  
पिहरहनभुएको येशूलाई यूह ाले सकेसम्म हेनर्पाएका िथए र जीिवतै रहेका 
िथए। 
    "जनु ूकारले यूह ाको साम ु येशू देखा पनुर्भयो त्यसले येशूलाई 
िवँ वास गन र नगन दवैुको िनिम्त उहाँको पनु त्थानको ूमाण भएको 
मा ुपछर्। यसले चचर्लाई जीिवत शिक्त िदनपुदर्छ र यसलाई जोिशलो 
बनाउनपुदर्छ। कितपय समयमा परमेँ वरका जनह को विरपिर अन्धकार 
बादलले छोपेको हनु्छ। ितनीह मािथ गरेको दमन, अत्याचार र सतावटले 
ितनीह को आित्मक जीवनको ज्योित िनभेको जःतो अनभुव हनुसक्छ। 
त्यसैबेला ितनीह को िनिम्त अत्यन्त उपदेशात्मक पाठह  िदइएका हनु्छन।् 
झ्यालखानाका कोठाह मा येशू बराबर पःनहुनु्छ र आफूले चिुनएकाह लाई 
ूकट गनुर्हनु्छ। जसरी अन्धकार राती ताराह  िपलिपल गरेर चिम्कन्छन ्
त्यसरी नै अत्यन्त अन्धकार र उदासी भएर क  पाइरहेका आफ्ना जनह को 
बीचमा परमेँ वरको मिहमा अत्यन्त चहिकलो भएर चिम्करहेको हनु्छ। जित 
आकाश अन्धकारले छाइरहेको हनु्छ त्यित पनु त्थान हनुभुएको मिुक्तदाताको 
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धािमर्कताको सूयर्को िकरण ःप  र ूभावकारी पमा िवँ वासीह को दयमा 
चिम्करहेको हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, द यथुस ् इनःशकटर, अिूल 
५,१९००बाट पान्तिरत।  
 
िचन्तनमनन: 
  पात्मोसमा जे देखे र सनेु सो यूह ाले आफ्ना पाठकह लाई 
बाँड्दछन।् जब तपाईँले ूकाश १:९-२०सम्म पढ्नहुनु्छ तपाईँले के 
देख् नहुनु्छ र सु ुहनु्छ? त्यहा ँउल्लेख गिरएका िववरणले तपाईँ कःतो खालको 
सान्त्वना पाउनहुनु्छ? हेन ुर्होस ् फेिर "९ म यूहन् ना,  ितमीह का दाज,ु 
ितमीह का साथसाथै येशूमा भएका कं ट, राज् य र सहनशीलतामा सहभागी छु। 
परमेँ वरको वचन र येशू भीं टको गवाहीको खाितर म पत् मोस भन् ने टापूमा 
िथए।ँ १० ूभकुो िदनमा म आत् मामा िथए,ँ  र तरुहीको जः तो एउटा चक  
आवाज मेरो पछािड यसो भिनरहेको मैले सनु, ११ “ितमी जे देख् तछौ, सो एउटा 
पःु तकमा लेख, र सातै वटा मण् डलीलाई पठाऊ, अथार्त ् एिफसस, ः मनुार्, पगार्मम, 
िथआटीरा,  सािडर्स,  िफलाडेिल् फया र लाउिडिकयालाई।”  १२ मसँग बोल् नेलाई 
हेर  भनेर म पिछ फक। फकर हेदार् सात वटा सनुका सामदान १३ र 
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। १६ उहाँको दािहने बाहलुीले सात वटा ताराह  पिबराखेको िथयो, र 
उहाँको मखुबाट धािरलो दईुधारे तरवार िनः केको िथयो। उहाँको महुारचािहँ 
पूरा तेजमा चम् केको सूयर्जः तै िथयो। १७ जब मैले उहाँलाई देख,  तब म 
मरेतलु् य भएर उहाँका पाउमा पर। तर उहाँले आफ् नो दािहने बाहलुी यसो 
भनेर ममािथ राख् नभुयो, “नडराऊ, आिद र अन् त् य १८ र जीिवतचािहँ म नै हुँ। 
म मरेको िथए।ँ हेर, म सदासवर्दाको िनिम् त जीिवत छु, अिन मतृ् य ुर पातालका 
साँचाह  मिसत छन ्। १९ यसकारण ितमीले जे देख् छौ, र जे छ र यसपिछ जे 
हनु आउनेछ, लेख। २० मेरो दािहने हातमा ितमीले देखेका यी सात तारा र 
सनुका यी सात सामदानको रहः य यो हो: सात तारा सात मण् डलीका 
ः वगर्दूतह  र सात वटा सामदानचािहँ सात मण् डलीह  हनु ्।”   

३३



     यगुको अन्तमा रहेका मानव जाितले "ःवगर् र पथृ्वी, समिु र पानीका 
महुानह  सजृनहुनेु सनातन परमेँ वरको आराधना गरे" भनेर यूह ा १४:७को 
ूथम ् ःवगर्दूतको सन्देशले आमह गदर्छ। यो लवज ूःथान २०:११बाट 
िलइएको हो। ूकाशको पःुतकमा नै ूथम ् ःवगर्दूतले गरेको सम्बोधनमा 
साबथको मह वलाई कसरी चम्काइ िदएको छ? 
     एउटा अचम्मको तीतो सत्य छ जनु इसाईह ले सामना गिररहेका 
हनु्छन।् जितजित ितनीह  चचर्मा िनयिमत पमा आइरहन्छन ् त्यितत्यित 
ितनीह को िवँ वास सेलाउँदै गरेको पाइन्छ। तर चचर्मा आउँदा िवँ वासीह  
िवँ वासमा झन जोिशलो र चिम्कन ुपो पदर्थ्यो। िकनभने जित धेरै येशूसँग हामी 
िहँड्दछ  त्यि  धेरै उहाँको बारेमा िसक्नसक्छ  र उहाँको ूमेलाई हामी बझु्न 
सक्ने हनु्छ । िवँ वासको आगो वा ब ी केवल िपलिपलमाऽ नबलेर अझ झन 
कसरी चहिकलो, चिहिकलो पारेर हामीले कसरी बािलराख् ने 
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कथा २ 
"आमा, जानहुोस"् लेताबो मिसयिनन, ८, बोत्ःवाना 

 बोत्ःवानाको ृािन्ससटाउनमा रहेको सेभेन्थे डे एडभेिन्टःट ःकूलमा 
आठ वषर्को छोरालाई पढ्न पठाउँदा एउटा घरमा भारी पिरवतर्न भइरहेको 
िथयो।  
    खाना खानभुन्दा पिहले ूाथर्ना गनर् आफ्ना आमाबाबहु लाई 
ितनीह को छोरो लेताबोले अिहले कर गछर्। िबहान उठ्नभुन्दा अिघ र राती 
सतु् नभुन्दा अिघ ूाथर्ना गनर् ितनीह लाई अ॑ाउँछ। सावथमा चचर् आउन उसले 
आफ्नो आमालाई कर पिन गदर्छ। 
    छोराको यो चाला देखेर सु मा आमा अत्यन्त छक् क पारेकी िथइन।् 
लेताबोको आमाको नाउँ खोमोिलमो हो। उनी इसाई घरमा हकुकी िथइनन।् 
तर छोरोले परमेँ वरितर आफ्नो ध्यान िदन अनरुोध गदार् उनी अत्यन्त हिषर्त 
भएकी िथइन।् 
   एक िदन इःटनर् गेट ूाइमरी ःकूलमा भइरहेको साबथ आराधना 
सभामा उनले यी लेखकलाई भिनन ्"मेरा छोराछोरीह  र मलाई यस ठाउँमा 
ल्याउन िदनभुएकोमा म परमेँ वरलाई धन्यवाद िदन चाहन्छु।" त्यस ःकूलमा 
उनको छोरो ितन कक्षामा पढ्दछ। उनकी सानी छोरी उनको घरको 
सडकको छेऊमा भएको चचर्को पूवरू् ाथिमक ःकूल प्लेस अभ लभमा 
जािन्छन।् तर आमाले चाही ँचचर् जान कसरी सु  गिरन ्त? 
   ृािन्ससटाउन बोत्ःवाना देशको सबभन्दा ठूलो दोॐो सहर हो। 
त्यहाँ ९०,००० मािनसह  बसोबास गदर्छन।् त्यस सहरमा एउटा घर छ 
जहाँ व्यिक्तगत पमा ःकूल चिलरहेको छ। त्यस ःकूलमा लेताबोले ितन 
कक्षासम्म पढ् यो। ितन वषर्पिछ ितनकी आमाले आफ्नो छोरो पढ्न र 
िहसाबमा कमजोर भएको महसूस गिरन।् त्यसरी िचिन्तत भएकी आमाले 
लेताबोलाई एडभेिन्टःट चचर्ले संचालन गरेको इःटनर् गेट ूाइमरी ःकूलमा 
पठाउने िनणर्य गिरन।् आफ्नी साथीले पिन उनकी छोरीलाई त्यही ःकूलमा 
पठाउने कुरा गरेकी लेताबोकी आमाले सनेुकी िथइन।् पढ्न लेख् ने र 
िहसाबमामाऽ होइन परमेँ वरको बारेमा पिन आफ्नो छोरोले ान पाओस ्भनी 
लेताबोको आमाले सोचेकी िथइन।्"  
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   "म इसाई पिरवारमा हकुकी होइन, तर मेरा छोराछोरीह लाई इसाई 
पिरवारमा हकुार्उन चाहेकी िथए।ँ यस संसरामा धेरै घट्नाह  भइरहेका छन।् 
नराॆो वातावरणले मेरा छोराछोरीह मा ूभाव नपारोस ् भ े म चाहन्छु 
त्यसकारण हामीलाई परमेँ वरको बारेमा ान हनु ुज री छ" उनले भिरन।् 
     पढ्न र लेख् नमा कमजोर भएकोले उक्त एडभेिन्टःट ःकूलमा 
लेताबोलाई फेिर ितन कक्षा दोहोर् याउन अनरुोध गिरएको िथयो। तर केही 
मिहनािभऽै आफ्नो छोरोले उसको पढाइमा धेरै राॆो गरेको उनले महससु 
गरेकी िथइन।् 
   "अब मेरो छोराले एक् लै जे पिन गनर् सक्छ। उसले राॆोसँग पढ्न 
सक्छ। ऊ ितन कक्षाको िहसाबमा नाइके नै भएको छ। उसको मनपन 
िवषयह  िहसाब र बाइबल हो" आनन्द व्यक्त गद उनले भिनन।् 
   लेताबोलाई बाइबल असाध्यै मन पछर्। जब उसले ःकूलमा येशूको 
बारेमा सनु्छ तब उसको आखँामा आसँ ुझछर्। "मेरो बाब ुपरमेँ वरको निजक 
छ। ूत्येक िबहान, बेलकुा र खाना खाने समय भन्दा अिघ हामी ूाथर्ना 
गदर्छ । ूत्येक साबथ ऊ र उसकी बिहनी चचर्मा जान्छन।् किहलेकाही ँजब 
ितनीह लाई चचर्मा परु् याएर म घर फिकर् न्थ तब उसले मलाई भन्दथ्यो 'तपाईँ 
पिन चचर् आउनपुछर् भनेर के तपाईँलाई थाहा छैन?'" लाज माने जःतो गरेर 
खोमोिलमोले भिरन।् 
  सु -सु मा आफ्नो आमा चचर्मा नआएकोले आफ्नो आमाको िनिम्त 
लेताबोले ूाथर्ना गनर् थाल्यो। चार मिहनासम्म उसकी आमालाई िबहान उठ्ने 
बेलाम वाकवाक लाग्दथ्यो। एक िदन उसले आमालाई भन्यो, "आमा तपाईँ 
चचर्मा जानपुछर्। हाॆो पाःटरले तपाईँको िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हनु्छ र तपाईँ 
िनको हनुहुनेुछ।" "उसको यी शब्दह ले मेरो मान छोएको िथयो" उसकी 
आमाले भिनन।् आिखरमा उनी चचर् जान राजी भइन।् जब एक साबथ 
उनलाई सञ् चो लािगरहेको िथएन तब चचर्को एकजना कमर्चारी उनका 
छोराछोरीह लाई चचर्मा लान िलन आए। चचर् जानभुन्दा अिघ आफ्नी 
आमालाई मायाल ुआखँाले लेताबोले हेद भने "आमा, के तपाईँलाई हामीसँग 
आउन मन लाग्दैन ् ? तपाईँ घरमा एक्लै िकन बिसरहनहुनु्छ? आउनहुोस।् 
तपाईँ आउनभुयो भने पाःटरबबुाले तपाईँको िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हनेुछ र तपाईँ 
िनको हनुहुनेुछ।" उसको त्यो वचनले आमाको कोमल दय िछयािछया 
भयो। 
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   "अिहले मलाई सञ् चो छैन। अक  साबथ म ितमीसँगै चचर्मा 
आउनेछु" भनेर उनले वचन िदइन।् अिन अक  साबथदेिख उनी पिन ःकूलमा 
रहेको चचर्मा जान थािलन।् 
   "मेरो छोराले परमेँ वरलाई माया गछर्। यो धेरै असल कुरो हो। 
हामी पिन ज्योितमा िहँड्नपुछर् भनेर परमेँ वरले उसलाई हाॆो घरमा 
जन्मनिदनभुएको हो भनेर म सोच्दछु" आमाले खशुी भएर भिनन।् 
   "आमा ूाथर्ना गनुर् धेरै राॆो होइन र? अब तपाईँले बान्ता गनर् 
छोड्नभुएको छ" लेताबोले आमाको अवःथा देखेर उसले एक िदन भन्यो। 
"हो बाब,ु ितमीलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ। म चचर्मा आइरहनेछु" भनेर 
आमाले पिन आफ्नो छोरोलाई वचन िदएकी िथइन।् 
   "यो ःकूल खडा गनुर्भएकोमा म परमेँ वरलाई धन्यवाद िदन 
चाहन्छु। ःकूलमा चािहने सबै साममीह  उपलब्ध गराइयोस ् भिन म 
परमेँ वरसँग ूाथर्ना गदर्छु" खोमोिलमोले भावकु भएर भिनन।् 

लेखक: आन्द्र्य ुमेकचेःने। 
 

३४-३ 
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