महायोग्य हुनभ
ु एको
परमे वरको थम
ु ा

४

यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश ४, इजिकएल १:५-१४, ूकाश ५,
एिफसी १:२०-२३, िहॄू १०:१२ र ूेिरत २:३२-३६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तब धमर्-गु ह मध्ये एक जनाले मलाई भने, “

(हे यूह ा) नरोऊ! हेर, यहू दाका कुलको िसं ह, दाऊदको मूल यो मु ो र यी सात

वटा मोहोरह

ु एको छ।” ( ूकाश ५:५)।
खोल्न िवजयी हुनभ

सन्दे श

हप्तामा

यस सं सारमा भएका येशूका िवँवासीह को िनिम्त िदनुभएको उहाँको
गत

हामीले

हे र्य ।

त्यो

सन्दे श

ूथम्

शताब्दीका

इसाईह लाईमाऽ नभएर यस सं सारको अन्तसम्म रहने येशूका िवँवासीह को

िनिम्त पिन हो। र केलाएर हे र्य भने त्यो बतर्मान समयमा रहे का येशूका

ूत्येक भक्त वा इसाईँ हुँ भनेर दावी गनह को िनिम्त पिन िदइएको हो भनेर
ःवीकार गनुप
र् छर्। अब यूह ाको दशर्नले यस पृथ्वीबाट ःवगर्ितर

गराउँछ। "यस पिछ के हुने हो सो दे खाउन" (ूकाश ४:१

अथार्त भिवंयमा हुने िविभ

ि गत

पान्तिरत)

घट्नाह लाई मध्यनजर राखेर येशूले यूह ालाई

दशर्न ारा ूकट गनुभ
र् एको िथयो।

ूकाश ४ र ५ अध्यायमा लेिखएको दशर्नको िववरणमा यूह ालाई

ु एको िसं हासनको
ःवगर्मा परमेँवर िबराजमान हुनभ

ँय दे खाइएको िथयो।

िवश्वको इितहास र मुिक्तको योजनाको ूतीक वा स ेतह

ारा परमेँवरको

िनयन्ऽणमा छन् भनेर ती अध्यायह मा लेिखएका छन्। य िप भिवंयका
पदार्ह

उघािरनुभन्दा

केन्ििवन्दुभएको

पिहले

यूह ालाई

ःवगर्मा

दे खाइएको

येशूको

मूल

िथयो।

पुरोिहतको

पृथ्वीमा

हुने

काम

नै

सम्पूणर्

िबयाकलापको ूभ ुत्व र मानव जाितको मुिक्तको िनिम्त गिरने उहाँको उ ारीय

काम येशूमै िनिहत भएको यूह ालाई दे खाइएको िथयो। ूकाशको पुःतकको

अध्याय ४-५पिछका

सबै अध्यायह मा वणर्न गिरएका भिवंयमा हुने

वृतान्तह को अथर् परमेँवरको

ि कोणबाट लेिखएका िथए।

सातवटा चचर्ह लाई लिक्षत गरे र लेिखएका पऽह का लवजह
िसधा, सरल र ःप
स ेतह

ारा सन्दे शह

छन्। तर त्यसपिछका भाषाह मा धेरै ूतीक वा

िदइएका छन् जुन िसितिमित बुझ्न सिकँदै न। पुरानो
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करारमा परमेँवरका जनह को इितहासबाट भाषाह

िनकालेर ूयोग गिरएका

िथए। त्यसकारण ूकाशको पुःतकलाई बुझ्नको िनिम्त पुरानो करारमा
लेिखएका सा ेितक वा ूतीकका भाषाह

उिचत

१. ःवगर्मा रहेको परमेँवरको िसं हासन कक्षको

पमा बुझ्नु ज री छ।
ँय

ूकाश ४:१को सु दे िख लेिखएको दशर्नह मा येशूले यूह ालाई

ःवगर्मा आउन िनमन्ऽणा गनुह
र् न्ु छ। त्यहाँ यूह ाको समयदे िख येशूको दोॐो
आगमनसम्म हुने इितहासको सिमक्षा वा िविभ

घट्नाह को ठू लो

ँय वा

अत्यन्त फरािकलो पाराले उनलाई दे खाइएको िथयो।
ूकाश ४:१-८ र अ

केही पदह मा ःवगर्को िसं हासनको कक्षको

वणर्न पाइन्छ। परमेँवर रहनुहन
ु े उहाँको राजग ीको कक्ष कःतो छ भनेर

र्ु ोस्, ूकाश
दे हायका पदह ले वणर्न गरे बाट हामीले के िसक्नसक्छ ? हेनह

४:१-८ "१ यसपिछ मैले हेर, र ःवगर्मा एउटा ढोका दे ख, जो खुला िथयो।

ँ यसरी बोिलरहेको िथयो–
मैले पिहले सुनक
े ो सोर तुरहीको जःतो आवाजमा मसग
“यतामािथ आऊ, र अब यसपिछ जुन कुराह

हुनपु छर् सो म ितमीलाई

ँ हेर, ःवगर्मा एउटा िसं हासन िथयो, र
दे खाउनेछु।” २ म तु न्तै आत्मामा भए।

एक जना त्यस िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न्ु थ्यो। ३ त्यहाँ िवराजमान हुनहु न
े ो
ु क

मुहार िबल्लौर र लालमिणजःतै दे िखन्थ्यो, र िसंहासनको विरपिर पन्नाजःतो
इन्िे नी िथयो। ४ त्यस िसं हासनको विरपिर चौबीस िसं हासनह
सुनका मुकुटह

र सेता पोशाकह

िथए, र िशरमा

पिहरे का चौबीस जना धमर्-गु ह

िसं हासनमा बसेका मैले दे ख। ५ त्यस िसं हासनबाट िबजुलीह , आवाजह
गजर्नह

ती

िनःकेर आउँथे, र त्यस िसं हासनको सामुन्ने आगोका सात वटा ब ीह

बिलरहेका िथए। यी परमेँवरका सात आत्माह

र

् ६ िसं हासनको अिग
हुन।

ँ ै-आख
ँ ा
ःफिटकतुल्य काँचको समुिजःतो िथयो। अगािड र पछािड जम्मै आख
भएका चार वटा जीिवत ूाणी िसं हासनको विरपिर र चारै पि

िथए। ७ पिहलो

ूाणी िसं हजःतै िथयो, दोॐो ूाणी बहरजःतै (साँढे), तेॐो ूाणीको अनुहार
मािनसको जःतै र चौथो ूाणी उिड़रहेको ग डजःतै िथयो। ८ ती चारै वटा
ूाणीका छ-छ वटा पखेटा िथए र चारै पि
िथए। िदनरात ितनीह

र िभऽपि

ँ ाह ले भिरएका
आख

नथािमकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्, “पिवऽ, पिवऽ, पिवऽ

परमूभ ु सवर्शिक्तमान् परमेँवर, जो हुनहु न्ु थ्यो र हुनहु न्ु छ र जो आउनुहन
े ।”,
ु छ

इजिकएल १:२५-२८ " २५ आफ्ना पखेटा तल झारे र ितनीह
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ँ ा,
टक्क अिडद

ितनीह को िशरको मािःतर भएको िवःतृत क्षेऽबाट एउटा सोर िनःक्यो। २६
ितनीह का िशरमािथको िवःतृत क्षेऽमािथ एउटा िसंहासनजःतो िथयो। हेदार् त्यो
नीरजःतै (िनलो र को रत्न) दे िखन्थ्यो, र िसं हासनमा बःनेको

प मािनसको

जःतो िथयो। २७ ितनको कम्मरदे िख मािःतर ितनको अनुहार जल्दो धातुजःतै
भएको मैले दे ख– चारै ितर आगोले भिरएको जःतै। कम्मरदे िख मुिन्तर पिन
ितनको अनुहार आगोजःतै दे िखयो, र चहिकलो उज्यालोले ितनलाई घेिरराखेको

िथयो। २८ पानी परे को िदन बादलमा इन्िे नीको आकार दे िखएझ ितनका

चारै ितरको चमक त्यःतै उज्ज्वल िथयो। परमूभ ुका मिहमाको ूित पको
अनुहार यःतै िथयो। जब मैले त्यो दे ख तब म घोप्टो पर, र कोही बोिलरहेको

सोर मैले सुन।" र ूकाश ५:११-१४ "११ तब मैले हेर, अिन िसं हासन, जीिवत

ूाणीह

र धमर्-गु ह का विरपिर धेरै ःवगर्दूतह का आवाज सुन। ितनीह को

सं ख्या लाख र करोड िथयो। १२ ितनीह

चक सोरले यसो भिनरहेका िथए,

“मािरएका थुमा सामथ्यर्, वैभव, बुि , शिक्त सम्मान, मिहमा, र ःतुित महण गन
योग्यका हुनहु न्ु छ।” १३ अिन ःवगर्मा, पृथ्वीमा, पृथ्वीमुिन, समुि र त्यहाँ भएको

हरे क ूाणीले यसो भिनरहेको मैले सुन, “िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न
े ाई र
ु ल
थुमालाई ःतुित, सम्मान, मिहमा, र सामथ्यर् सदासवर्दा होस्।” १४ तब ती चारै

जीिवत ूाणीले भने, “आमेन।” अिन ती धमर्-गु ह ले घोप्टो परे र दण्डवत्
गरे ।"
ःवगर्मा रहे को पिवऽ मिन्दरको ूवेश ार यूह ाको िनिम्त खोिलएको
िथयो। त्यहाँिभऽ उनलाई परमेँवरको िसं हासन दे खाइएको िथयो। िसं हासनको
अथर् उहाँको सृि मािथ उहाँको ूभत्ु व र सावर्भौमस ा हो। िसं हासनविरपिर
भएको इन्िे णीले परमेँवर आफ्नो वचन वा ूित ाह मा कितब

भनेर दे खाउँछ (उत्पि
अिधकार

परमेँवरबाट

ु न्ु छ
हुनह

९:१३-१६, यशैया ५४:९,१०)। तर यस पृथ्वीको
आफ्नो

अिधकारमा

खोःने

शैतानले

परमेँवरको

ूित न् ी र परमशऽु भएर परमेँवरको अिधकारलाई च ुनौित िदएको िथयो।
परमेँवर र शैतानको बीचमा भइरहे को महान् वैचािरक

न्द वा यु मा यस

जगतमा शासन गन अिधकार कसको छ भ े िवषयमा केिन्ित भएको छ।

ःवगर्मा भएको ःवगर्को पिरषदले सारा जगतमा शासन गन अिधकार सनातन
परमेँवरकोमाऽ भएको यूह ाले दे खेका िथए (ूकाश ४:१-८, ूकाश ५:११-

१४)।
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परमेँवरको आराधना, ःतुित ूशंसा सही

पमा कसरी गन भनेर

दे हायका पदह बाट हामी कसरी िसक्न सक्छ ?

ूकाश ४ अध्यायमा

परमूभ ु परमेँवर िकन आराधनाको योग्य हुनहु न्ु छ र ूकाश ५मा उहाँको थुमा

र्ु ोस्, ूकाश ४:८-११ " ८ ती
अथार्त ् येशू िकन योग्यको हुनहु न्ु छ? फेिर हेनह

चारै वटा ूाणीका छ-छ वटा पखेटा िथए र चारै पि
भिरएका िथए। िदनरात ितनीह

र िभऽपि

ँ ाह ले
आख

नथािमकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्, “पिवऽ,

पिवऽ, पिवऽ परमूभ ु सवर्शिक्तमान् परमेँवर, जो हुनहु न्ु थ्यो र हुनहु न्ु छ र जो

आउनुहन
े ।” ९ जब-जब ती जीिवत ूाणीह ले िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न
ु छ
ु े र

जो सदासवर्दा जीिवत रहनुहन्ु छ, उहाँलाई मिहमा, आदर, धन्यवाद चढ़ाउँछन्, १०

तब ती चौबीस जना धमर्-गु ह

िसंहासनमा िवराजमान हुनहु न
े ो सामुन्ने घोप्टो
ु क

पदर्छन्, र सदासवर्दा जीिवत रहनुहन
े ाई दण्डवत् गदर्छन्, र ितनीह का आफ्नाु ल

आफ्ना मुकुट िसं हासनको सामुन्ने राखेर यसरी गाउँछन्: ११ “हे हाॆा ूभ ु र

परमेँवर, तपाईं मिहमा, आदर, र शिक्त महण गन योग्यको हुनहु न्ु छ, िकनभने सबै

र् एको हो, र तपाईंकै इच्छाबमोिजम ती अिःतत्वमा
कुरा तपाईंले नै सृिंट गनुभ

आए, र ितनको सृिंट भयो।” र ूकाश ५:९-१४ " ९ ितनीह ले यसो भन्दै

एउटा नयाँ गीत गाए: “तपाईं यो चमर्पऽको मु ो िलने र त्यसका मोहोरह

तो ने

योग्यका

हुनहु न्ु छ, तपाईं

मािरनुभयो

र

आफ्नो

रगत ारा

तपाईंले

परमेँवरको िनिम्त हरे क कुल, भाषा, मािनस र जाितबाट मािनसह लाई छु टकारा

िदनुभयो, १० र ितनीह लाई राज्य र हाॆा परमेँवरका पूजाहारी बनाउनुभएको
छ, र ितनीह ले पृथ्वीमा राज्य गनछन्।” ११ तब मैले हेर, अिन िसं हासन,

जीिवत ूाणीह

र धमर्-गु ह का विरपिर धेरै ःवगर्दूतह का आवाज सुन।

ितनीह को सं ख्या लाख र करोड िथयो। १२ ितनीह

चक सोरले यसो

भिनरहेका िथए, “मािरएका थुमा सामथ्यर्, वैभव, बुि , शिक्त सम्मान, मिहमा, र

ःतुित महण गन योग्यका हुनहु न्ु छ।” १३ अिन ःवगर्मा, पृथ्वीमा, पृथ्वीमुिन, समुि
र त्यहाँ भएको हरे क ूाणीले यसो भिनरहेको मैले सुन, “िसं हासनमा िवराजमान

हुनहु न
े ाई र थुमालाई ःतुित, सम्मान, मिहमा, र सामथ्यर् सदासवर्दा होस्।” १४
ु ल
तब ती चारै जीिवत ूाणीले भने, “आमेन।” अिन ती धमर्-गु ह ले घोप्टो परे र
दण्डवत् गरे ।
ूकाश ४मा ःवगर्मा रहे को पिवऽ मिन्दरिभऽको िसं हासन कक्षको
वयान गिरएको छ। त्यहाँ िनरन्तर पमा परमेँवरको ःतुित, आराधना र
ूशं सा गिरएको दे खाइएको छ। अध्याय ४मा परमेँवरको सृि

5७

गन

शिक्तको

ूशं सा गिरएको छ भने अध्याय ५ले मािरएको थुमाले मानव जगतलाई मुिक्त
िदइएको

िवषयमा

उत्सब

दे खाउँदछ।

मनाइएको

सृि मा

दे खाउनुभएको

परमेँवरको महान् िबयाकलाप र मुिक्तको िनिम्त चािलएको कदमलाई कदर
गद उहाँको आराधना, ःतुित, ूशं सा र सराहना कसरी गन भनेर ती दुई
अध्यायह ले दे खाउँदछ। जुन परमेँवरले छ िदन लगाएर यस पृथ्वीको सृि

गनुभ
र् यो त्यही परमेँवरमा यस पृथ्वीलाई सु को अवःथामा पुनःथार्पना गनुह
र् न
ु े
खुबी छ।

यही पृथ्वीलाई पुनसं रचना गरे र उहाँका जनह को िनिम्त अनन्तको

घर हुनिदने ूित ा उहाँले गनुभ
र् एको छ।

सुसमाचारले हामीलाई के िसकाउँछ सो सोच्नुहोस्: हामीलाई माऽ

होइन सारा ॄम्हाण्ड वा जगतलाई सृि
थुमा

ु यो
हुनभ

(ूकाश

५:१२)।

गनुह
र् न
ु े ूभ ु हामीह को िनिम्त मािरएको

आत ले

भिरएको,

दु:खक

पीडाले

िपरोिलरहेको, िनराश र अथर्हीन जीवनमा बिगरहेको मािनसह को िनिम्त
सुसमाचारले कःतो आशा पल्हाइिदन सक्छ?
२. ःवगर्को िसं हासनको बैठकमा ःवगर्का जीवह को सभा
ूकाश ४:४मा वणर्न गिरएका एल्डरह

ःवगर्दूतह

होइनन् भनेर

त्यहाँ लेिखएका बयानह ले बताउँछ (नेपाली अनुवादमा धमर्ग ु ह

भनेर

सम्बोधन गिरएको छ। धमर्ग ु लाई पिन आित्मक जगतमा एल्डर, अगुवा वा
नाइके भनेर कहलाइएको उिचतै दे िखन्छ-अनुवादकको भनाई)। "एल्डर" वा

"धमर्ग ु " भनेर केवल मानव जीवलाई माऽ ूयोग गिरएको बाइबलमा

पाइन्छ। ःवगर्दूतह
ती एल्डरह

परमेँवरको सम्मुख उिभरहन्छन् भने त्यसको िवपरीत

िसं हासनमा बिसरहे का यूह ाले दे ख्दछन्। ितनीह ले सेतो व

लगाएका हुन्छन्। त्यसको अथर् परमेँवरका िवँवािसला र भरपद जनह ले
लगाउने व

भनेर बुिझन्छ (ूकाश ३:४,५)। ितनीह ले िवजयी ौीपेचह

लगाउँछन् । यो ौीपेच भ े शब्द मीक भाषाको ःटे फानोस stephanos बाट
आएको हो (ूकाश ४:४)। ती ौीपेचह

सबै थोकबाट िवजयी सन्तह को

िनिम्त िवशेष गरे र थन्काइ रािखएका हुन्छन्। ती सबै वणर्नह ले २४ जना
धमर्ग ु

वा एल्डरह

भनेका यश र मिहमाले िस ािरएका सन्तह

्
हुन।

२४ सं ख्या वाःतिवक नभएर सा ेितक वा ूतीक हो: यसमा दुई
१२को जोडी छ। बाइबलमा यो परमेँवरका जनह को ूतीक हो। २४

जना धमर्ग ु

वा एल्डरले परमेँवरका जनह को पूणत
र् ालाई जनाउन सक्छ।

5८

दुवै पुरानो र नयाँ करारका परमेँवरका जनह लाई जनाउन २४ िगिन्त वा

दुई दजर्न भनेको अथर् पूणर् सं ख्यालाई सम्बोधन गरे को दे िखन्छ। १ इितहास
२४:१-१९मा

पौरािणक

इॐाएलमा

रहे को

मिन्दरको

सेवाकायर्

गन

पुजारीह को बारे मा उल्लेख गिरएको छ। त्यहाँ पुजारीह लाई २४ समूहमा
िवभाजन गिरएको िथयो। ती २४ समूहबाट मुख्य २४ जना पुजारीह
छु

ाइएको िथयो। त्यसकारण २४ भ ाले ती २४ मुख्य पुरोिहतह लाई पिन

ूितिबम्ब गदर्छ।

पुरानो करारमा २४ धमर्ग ु

वा एल्डरह

भनेर किहल्यै पिन उल्लेख

नगिरएको कारणले परमेँवरको िसं हासनमा हुने ितनीह

नयाँ समूह हुन ् भ े

आभास् पिन िदन्छ। जब येशू भी लाई बुसमा टाँिगयो र त्यसबेला उहाँको

मृत्यु भयो तब कितपय मरे काह को पुन त्थान भयो भनेर लेिखएको छ (म ी
२७:५१-५३ "५१ त्यसै घड़ी मिन्दरको पदार् टु प्पादे िख फेदसम्म दुई भाग
फुटे । ५२ िचहानह

भएर च्याितयो, र जमीन काँप्न लाग्यो, र च ानह

उघािरए, र सुितगएका धेरै सन्तह का मृत शरीर जीिवत भई उठे , ५३ र

ितनीह

िचहानह बाट िनःके, र मृतकबाट येशूको पुन त्थान भएपिछ ितनीह

पिवऽ सहरमा ूवेश गरे र धेरैकहाँ दे खा परे ")। त्यसकारण ती २४ धमर्ग ु
वा एल्डरह

भनेको येशूको मृत्युमा िबउँितएका सन्तह

हुन सक्छन्।

यिद उक्त कुरो सत्य हो भने ती २४ एल्डर वा धमर्ग ु ह

जो

ःवगर्मा येशूसँगै गए ितनीह ले ःवगर्मा मािनस जाितको ूितिनिधत्व गरे को
हुनसक्छ। परमेँवरको मुिक्तको योजनामा उहाँका कामह

उिचत भएको

ितनीह ले महसुस गरे र उहाँको िनिम्त गवाही बनेर िसं हासनमा बिसरहे का

हुनसक्छन्। ूकाश ५:९ र ८ अनुसार ती एल्डर वा धमर्ग ु ह

चार अ

जीिवत जीवह को साथमा थुमाको अगािड ढोगेर उहाँको आराधना गदर्छन्
भनेर उल्लेख गिरएको छ। ती थुमा मािरएका िथए र जीिवत छन्। ती दुवै
समूहले थुमा अत्यन्त योग्य भएको भनेर उहाँको ूशं सा ःतुित गदर्छन् िकनभने:

"ितमी

मािरएर

तपाईँको

रगतले

हामीह लाई

परमेँवरको

सामु उ ार

गनुभ
र् यो। तपाईँले ूत्येक जाित, भाषा, मािनस र रा बाट हामीलाई उ ार
गनुभ
र् एको छ र हामीलाई हामीह को परमेँवरको िनिम्त राजा र पुजारीह
बनाउनुभएको , र हामी यस पृथ्वीमा राज गनछ " (ूकाश ५:८-१०
पान्तिरत)।
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ूकाश ४:६-८मा चार जना जीिवत जीवह
छ। ती पदह को साथै पुरानो करारका अ

भनेर उल्खेख गिरएको

पदह मा उल्लेख गिरएका चार

ँ तुलना गनुह
जना जीिवत जीवह को बारे मा गिरएको वणर्नसग
र् ोस्। हेनह
र्ु ोस्,

ूकाश ४:६-८ "६ िसं हासनको अिग ःफिटकतुल्य काँचको समुिजःतो िथयो।

ँ ै-आख
ँ ा भएका चार वटा जीिवत ूाणी िसं हासनको
अगािड र पछािड जम्मै आख

विरपिर र चारै पि

िथए। ७ पिहलो ूाणी िसं हजःतै िथयो, दोॐो ूाणी बहरजःतै

(साँढे), तेॐो ूाणीको अनुहार मािनसको जःतै र चौथो ूाणी उिड़रहेको

ग डजःतै िथयो। ८ ती चारै वटा ूाणीका छ-छ वटा पखेटा िथए र चारै पि
िभऽपि

ँ ाह ले भिरएका िथए। िदनरात ितनीह
आख

र

नथािमकन यसो भन्दै

गाइरहन्छन्, “पिवऽ, पिवऽ, पिवऽ परमूभ ु सवर्शिक्तमान् परमेँवर, जो हुनहु न्ु थ्यो
ँ ीबेहरी
र हुनहु न्ु छ र जो आउनुहन
े ।”,इजिकएल १:४-१४ "४ मैले हेर, र आध
ु छ
उ रबाट आइरहेको दे ख– एउटा िवशाल बादल, िबजुलीको चमकसमेत, जसको

विरपिर चहिकलो उज्यालो िथयो। त्यस आगोको माझ जल्दो धातुझ दे िखन्थ्यो,
५ र आगोमा चार जीिवत जीवात भएजःतो केही दे खा पर्यो। ितनीह को

आकृित हेदार् एउटा मािनसको जःतै दे िखन्थ्यो, ६ तर हरे कका चार मोहड़ा र

चार पखेटा िथए। ७ ितनीह का गोड़ा सीधा िथए, ितनीह का खु ा बाछाका
खुरजःता िथए। ती टल्काइराखेका काँसाजःतै टल्कन्थे। ८ ितनीह का
पखेटामुिन चारै ितर मािनसजःता हातह
पखेटाह
कतैितर

िथए। ती चारै जीवातका मोहड़ा र

िथए, ९ र ितनीह का पखेटा एउटाले अक लाई छोएको िथयो।
लाग्दा

हरे क

नै

सोझै

अगािड़

िहँ थ्यो।

ितनीह

यताउता

फकर्न्दै निथए। १० ितनीह को मोहड़ा यःता दे िखन्थे: ती चारै जीवातको एउटा

मोहड़ा मािनसको झ िथयो। ितनीह को दािहनेपि को मोहड़ाचािहँ िसं हको झ,

दे ॄेपि को मोहड़ाचािहँ गो को झ, र पछािडपि को मोहड़ाचािहँ ग डको झ

िथयो। ११ ितनीह का मोहड़ा यःतै िथए। ितनीह का पखेटाचािहँ बािहर र
चािहँ एउटाले

अकार्को

हरे क सोझै िहँ थे। आत्मा जता-जता गयो त्यतै ितनीह

जान्थे।

मािःतर फैिलएका िथए। हरे कका दुई पखेटाले

पखेटालाई छोएका िथए, र अ
१२ ितनीह
ितनीह

दुई पखेटाले आ-आफ्नो शरीर ढाकेका िथए।

यताउता नफकीर् िहँ थे। १३ ती जीिवत जीवातको आकृित जिलरहेको

आगोको भ ुङ्मो वा राँकोजःतो िथयो। आगो ती जीवातह का बीचमा केही

यतादे िख उता र उतादे िख यता गइरहेको दे िखन्थ्यो। आगो चहिकलो िथयो, अिन

त्यसबाट िबजुली िनःकन्थ्यो। १४ ती जीवातह

६०

िबजुली चम्केजःतै यतादे िख

उता र उतादे िख यता वेग हान्थे।", इजिकएल १०:२०-२२ "२० कबार
नदीको िकनारमा इॐाएलका परमेँवरको मुिन्तर मैले दे खेका ती जीिवत जीवात

यी नै िथए। ितनीह

त क बह

ँ २१ ूत्येकका
रहेछन् भनी मैले थाहा पाए।

चार-चार वटा मोहड़ा र चार-चार वटा पखेटा िथए, र ती पखेटामुिन मािनसका
हातह जःतै दे िखन्थे। २२ ितनीह का मोहड़ाको
िकनारमा मैले दे खेका मोहड़ाको जःतै िथयो। ितनीह

पचािहँ कबार नदीको

हरे क सोझै िहँ दथे।" र

यशैया ६:२,३मा सम्बोधन गिरएको सराफ ःवगर्दूतह

"१ उिज्जयाह राजा

ु एको
मरे को वषर्मा मैले परमूभ ुलाई अग्लो र उच्च िसं हासनमा िवराजमान हुनभ

दे ख। उहाँको वःऽको छे उले मिन्दरै ढाकेको िथयो। २ उहाँको मािःतर
सराफह

खड़ा िथए– ूत्येकका छ-छ वटा पखेटा िथए। दुई वटा पखेटाले

ितनीह ले आफ्नो मुख ढाकेका िथए, दुई वटाले आफ्ना खु ा ढाकेका िथए, र

दुई वटाले ितनीह

उ दै िथए। ३ अिन एउटाले अकार्लाई यसो भन्दै ितनीह

पुकादिथए: “सवर्शिक्तमान् परमूभ ु, पिवऽ, पिवऽ, पिवऽ हुनहु न्ु छ, सारा पृथ्वी
उहाँको मिहमाले भिरपूणर् छ।”

चार जीिवत जीवह ले उच्च ःथानमा रािखएका जीवनह को स त
े

गदर्छ। ितनीह

परमेँवरको सेवा गनर् उहाँको ूितिनिधत्व गदर्छन् र

परमेँवरको िसं हासनको रक्षकह
जाितह

कम्पायमान होऊन्।

हुन ् ("१ परमूभ ुले राज्य गनुह
र् न्ु छ, जाित-

ु न्ु छ, पृथ्वी हिल्लउठोस्"
उहाँ क बह का बीचमा िवराजमान हुनह

भजन ९९:१)। परमेँवरका आदे शह

तुरन्तै लान तयार भएको ितनीह मा

ँ ाले ितनीह को बौि क
भएको पखेटाह ले स ेत गदर्छ। ितनीह को आख

ँ
ँ छन्। २४ एल्डर वा धमर्ग ु
क्षमतालाई औल्याउ

र अनिगिन्त ःवगर्दूतह सँग

(ूकाश ५:११) ितनीह को उपिःथितले परमेँवरको िसं हासनमा ःवगर् र
पृथ्वीको ूितिनिधत्व भएको दे खाउँछ।

३. छाप वा मोहर लगाइएको कागजको मु ा
ूकाश ५:१-४मा यूह ाले लालमोहर लगाएको मु ा आफ्नो दशर्नमा
दे खेका िथए। त्यो खोल्नै नसिकने गरे र बन्द गिरएको छालाको मु ा दे खेर

यूह ा रोएका िथए। ती पदह को साथै यशैया २९:११,१२ पदह

अनुसार

लालमोहर लगाइएको छालाको मु ाको अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस्: "१ िसं हासनमा
िवराजमान हुनहु न
े ो दािहने बाहुलीमा िभऽ र बािहरपि
ु क
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लेिखएको एउटा

चमर्पऽको मु ो मैले दे ख, जो सात वटा मोहोर लगाएर बन्द गिरएको िथयो। २

अिन एउटा बलवान् ःवगर्दूतलाई ठू लो आवाजले यसो भिनरहेको मैले दे ख, “यो
मु ो खोल्न र यसका मोहोरह

तो न योग्य को छ?” ३ ःवगर्मा अथवा पृथ्वीमा

वा पृथ्वीमुिन यो चमर्पऽको मु ो खोल्न वा त्यसिभऽ हेन र् सक्ने कोही िथएन। ४
कोही पिन त्यो चमर्पऽको मु ो खोल्ने अथवा त्यसिभऽ हेन योग्यको नपाइएको

ँ ५ तब धमर्-गु ह मध्ये एक जनाले मलाई भने, “नरोऊ!
हुनाले म खू बै रोए।
हेर, यहू दाका कुलको िसं ह, दाऊदको मूल यो मु ो र यी सात वटा मोहोरह

ु एको छ।” र यशैया २९:११,१२ "११ ितमीह का िनिम्त
खोल्न िवजयी हुनभ
यो सारा दशर्न छाप लगाएर बन्द गिरएको पुःतकका मु ा का शब्दह

माऽ

् अिन यिद ितमीह ले पुःतकको मु ा कुनै प न सक्ने मािनसलाई यसो
हुन।

भनेर िदयौ भने, “दया गरी, यो प नुहोस्,” त्यसले जवाफ िदएर भन्नेछ, “अहँ, म
प न सिक्दन,ँ त्यो छाप लगाएको बन्द पुःतक हो।” १२ अथवा यिद त्यो

पुःतकको मु ा कुनै प न नसक्ने मािनसलाई यसो भनेर िदयौ भने, “दया गरी, यो

पिढ़िदनुहोस्,” त्यसले भन्नेछ, “मलाई त प नै आउँदैन।”

त्यो छालाको मु ा िपताको िसं हासनको दािहनेपि

पिररहे को िथयो

भनेर मीक भाषमा अनुवाद गिरएको बाइबलमा लेिखएको छ। यो मु ा िलन र
यसका लाहाछापह

खोल्न योग्य (ूकाश ५:२) व्यिक्तको पखार्इमा त्यो

िथयो।
एलेन जी

त्यो लालमोहर लगाइएको मु ामा के समावेश भएको िथयो भनेर
ाइट यसरी व्यक्त गिछर्न ् "त्यसमा परमेँवरका िबयाकलापह ,

रा ह को भिवंयवाणी पूरा भएको िववरण र चचर्को इितहास समावेश भएको
छ। यसमा परमेँवरले बोलेका वचनह , उहाँको सावर्भौमस ा, उहाँका
आ ाह , उहाँका व्यवःथाह , अनन्त राज्यको पिरषदको वृतान्त सा ेितक
लवजह मा र रा ह मा शासन गन शिक्तह को इितहास समावेश भएका
छन्। त्यस मु ामा सा ेितक वा ूतीकको लवजह

ारा लेिखएको िववरणमा

पृथ्वीको इितहास सु भएदे िख पृथ्वीको अन्त्यसम्म हुने ूत्येक रा , भाषा र

मािनसह को ूभाव कोिरएको छ।"- मानुिःबप्ट िरिलजेज, ठे ली ९, पृ.

७बाट

पान्तिरत।
छोटकरीमा भ े हो भने, मािनसको पापको समःया समाधान गन

परमेँवरको योजनाको रहःय र पितत मािनसह को उ ारको िनिम्त उहाँले

गनुभ
र् एको कामको िववरण त्यस छालाको मु ामा लेिखएका छन्। जब येशू
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दोॐो पल्ट आफ्नो मिहमाको साथ आउनुहन
ु ेछ तब त्यस मु ामा लेिखएका

रहःयह को िववरण पूणर् पमा पूरा हुनेछन् र ःप

पमा बुझ्न सिकनेछ

(ूकाश १०:७ "तर ती िदनह मा जब सात ःवगर्दूतले आफ्नो तुरही फुक्नै

लाग्छन्, उहाँले आफ्ना दास अगमवक्ताह लाई घोषणा गनुभ
र् एझ परमेँवरको

रहःय पूरा हुनेछ")।

सारा जगतमा केवल येशूमाऽ त्यो लालछाप लगाएको मु ा खोल्न िकन

योग्यको हुनहु न्ु छ? हेनह
र्ु ोस्, ूकाश ५:५-७ "५ तब धमर्-गु ह मध्ये एक
जनाले मलाई भने, “नरोऊ! हेर, यहू दाका कुलको िसं ह, दाऊदको मूल यो मु ो र

यी सात वटा मोहोरह

ु एको छ।” ६ तब मैले एउटा थुमा
खोल्न िवजयी हुनभ

उिभरहनुभएको दे ख, जो मािरएको जःतो दे खा पनुह
र् न्ु थ्यो। उहाँ िसं हासन र चार
जीिवत ूाणीह का बीचमा, र धमर्-गु ह का माझमा हुनहु न्ु थ्यो। उहाँका सात
ँ ा िथए, जुनह
वटा िसङ र सात वटा आख

सारा पृथ्वीमा पठाइएका परमेँवरका

् ७ उहाँ जानुभयो, र िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न
सात आत्मा हुन।
े ो दािहने
ु क
बाहुलीबाट त्यो मु ो िलनुभयो।"

शैतानले

जुन सङ्कट परमेँवरको िसं हासन अगािड दे िखयो त्यो परमेँवरसँग
िबिोह

गरे को

िवषयसँग

सम्बिधत

िथयो।

परमेँवरले

सृि

गनुभ
र् एतापिन यो पृथ्वी मह शैतानले जबरजःती आफ्नो कब्जामा िलएर शासन
गिररहे को छ। आदमदे िख अन्तसम्म पापको बन्दीमा रहे का मुिक्तको िनिम्त
ँ ु बगाइरहे का परमेँवरका जनह को भावनालाई यूह ाको
रोएर आस

वाइले

व्यक्त गदर्छ। पापको समःयालाई समाधान गन परमेँवरको योजनाको
सङ्कल्प त्यस लालमोहर लगाइएको मु ामा लेिखएको छ। परमेँवर आफैको

महाशिक्तले त्यो मुिक्तको योजनालाई सम्प
छै न।

तै पिन

पितत

मािनस

जाितको

गनुह
र् न
ु ेछ भ े कुरामा केही सन्दे ह

उ ारको

िनिम्त

िवशेष

औजारको

ु यो। त्यसको
आवँयक िथयो, त्यो िथयो येशू जो पापमािथ िबजयी हुनभ

फलःव प लालमोहर लगाइएको त्यस छालाको मु ा खोल्न उहाँ योग्य

ु यो र यस सं सारको ूभत्ु व आफ्नो हातमा िलनुभयो र उहाँ ःवगर्मा रहे को
हुनभ

ु यो।
पिवऽ मिन्दरमा हाॆो िनिम्त पहल गन हुनभ

ँ को हामीह को अनुभवमा उहाँलाई नै हामीह को ूथम र
येशूसग

मुख्य ःथान िदन हामीले कसरी िसक्ने?
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४. परमेँवरको थुमा योग्यको हुनहु न्ु छ

ूकाश ५:८-११ तथा गरे र एिफसी १:२०-२३ र िहॄू १०:१२

पढ्नुहोस्। यस आशारिहत र मनमा सान्त्वना अत्यन्त कमै िदने सं सारमा ती

र्ु ोस्: ूकाश
पदह ले हामीह लाई कःतो आशा र सान्त्वना ूदान गदर्छ? हेनह
५:८-१४ "८ जब उहाँले त्यो मु ो िलनुभयो, तब ती चारै जीिवत ूाणी र

चौबीसै धमर्-गु ह

थुमाको सामुन्ने घोप्टो परे । ूत्येकको हातमा वीणा र

धू पले भिरएका सुनका पाऽह

् ९ ितनीह ले
िथए, जो सन्तह का ूाथर्ना हुन।

यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए: “तपाईं यो चमर्पऽको मु ो िलने र त्यसका
मोहोरह

तो ने योग्यका हुनहु न्ु छ, तपाईं मािरनुभयो र आफ्नो रगत ारा तपाईंले

परमेँवरको िनिम्त हरे क कुल, भाषा, मािनस र जाितबाट मािनसह लाई छु टकारा
िदनुभयो, १० र ितनीह लाई राज्य र हाॆा परमेँवरका पूजाहारी बनाउनुभएको
छ, र ितनीह ले पृथ्वीमा राज्य गनछन्।” ११ तब मैले हेर, अिन िसं हासन,

र धमर्-गु ह का विरपिर धेरै ःवगर्दूतह का आवाज सुन।

जीिवत ूाणीह

ितनीह को सं ख्या लाख र करोड िथयो। १२ ितनीह

चक सोरले यसो

भिनरहेका िथए, “मािरएका थुमा सामथ्यर्, वैभव, बुि , शिक्त सम्मान, मिहमा, र

ःतुित महण गन योग्यका हुनहु न्ु छ।” १३ अिन ःवगर्मा, पृथ्वीमा, पृथ्वीमुिन, समुि
र त्यहाँ भएको हरे क ूाणीले यसो भिनरहेको मैले सुन, “िसं हासनमा िवराजमान

हुनहु न
े ाई र थुमालाई ःतुित, सम्मान, मिहमा, र सामथ्यर् सदासवर्दा होस्।” १४
ु ल
तब ती चारै जीिवत ूाणीले भने, “आमेन।” अिन ती धमर्-गु ह ले घोप्टो परे र

दण्डवत् गरे ।", एिफसी १:२०-२३ "२० जो उहाँले भींटमा पूरा गनुभ
र् यो, जब

उहाँले भींटलाई मरे काह बाट जीिवत पानुभ
र् यो, अिन ःवगीर्य ःथानह मा आफ्नै
दािहने बाहुलीपि

बसाल्नुभयो। २१ सबै शासन, र अिधकार, र शिक्त र

राज्यमािथ, र यस युगका माऽ होइनन्, तर आउने युगका पिन जित नाउँ छन्, ती

सबैमािथ उहाँलाई राख्नुभयो, २२ र परमेँवरले सबै कुरा उहाँका पाउमुिन
रािखिदनुभयो, र मण्डलीको िनिम्त उहाँलाई नै सबै कुराको िशर बनाइिदनुभयो,

२३ जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूणत
र् ा हो। र उहाँले नै सबै थोक
पिरपूणर् पानुह
र् न्ु छ।" र िहॄू १०:१२ "तर भींटले त पापह का िनिम्त सदाको

लािग एउटै बिलदान चढ़ाउनुभयो, अिन उहाँ परमेँवरको दािहने बाहुलीतफर्
ु यो।"
िवराजमान हुनभ
जब

मािरएर

बौरी

उठ्नुभएको

परमेँवरको

थुमा

येशू

भी

िसं हासनितर अिघ बढ्नुहन्ु छ तब उहाँले त्यो मु ा आफ्नो हातमा िलनुहन्ु छ।
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यसको अथर् सबै अिधकार र साबर्भौमस ा उहाँको हो (म ी २८:१८ "तब
येशू ितनीह कहाँ (चेलाह कहाँ) आएर भन्नुभयो, “ःवगर् र पृथ्वीमा समःत

अिधकार मलाई िदइएको छ।" र एिफसी १:२०-२२ "२० जो उहाँले
र् यो, जब उहाँले भींटलाई मरे काह बाट जीिवत
(परमेँवरले) भींटमा पूरा गनुभ

पानुभ
र् यो, अिन ःवगीर्य ःथानह मा आफ्नै दािहने बाहुलीपि

बसाल्नुभयो। २१

सबै शासन, र अिधकार, र शिक्त र राज्यमािथ, र यस युगका माऽ होइन, तर

आउने युगका पिन जित नाउँ छन्, ती सबैमािथ उहाँलाई राख्नुभयो, २२ र
परमेँवरले सबै कुरा उहाँका पाउमुिन रािखिदनुभयो, र मण्डलीको िनिम्त

उहाँलाई नै सबै कुराको िशर बनाइिदनुभयो, २३ जुन मण्डली उहाँको शरीर,

उहाँको पूणत
र् ा हो। र उहाँले नै सबै थोक पिरपूणर् पानुह
र् न्ु छ")। त्यसबखत

सारा जगतले यो ःवीकादर्छ िक येशूमाऽ नै यस पृथ्वीमा शासन गन अिधकार
छ। आदम ारा जुन गुमाइएको िथयो येशू भी

िलनुभएको िथयो।

ारा फेिर आफ्नो कब्जामा

जब येशू भी ले मु ालाई आफ्नो हातमा िलनुहन्ु छ त्यसको अथर्

मानव ूाणीको सारा भिवंय उहाँको हातमा छ। ूकाश ५:९मा बताइए जःतै

चार जीिवत जीवह

र २४ जना धमर्ग ु

वा एल्डरह

ँ ा
उहाँको अगािड घुड

ु न्ु छ।
टे क्छ्न र उहाँको आराधना गदर्छन् "त्यो मु ा िलन तपाईँ योग्यको हुनह

यसमा लगाइएका लालमोहरह

खोल्न तपाईँमाऽ सक्नुहन्ु छ िकनभने तपाईँ

मािरनुभएको िथयो" ( पान्तिरत)।
सम्मान गिरएका ःवगर्दूतह

उहाँलाई चढाइएको ःतुित ूशं सा, अित

र पापबाट मुिक्त पाएकाह को ूितिनिधह ले

मानव ूाणीको िनिम्त येशूको बिलदानलाई समथर्न जनाइएको दे खाउँदछ।

उहाँको रगतले पितत मानव ूाणीको िफरौती ितनुभ
र् एको छ अथार्त ् उहाँले
उ ार गनुभ
र् एको छ। यस सं सारमा जन्मेका सबै मािनसह लाई मुिक्तको

आशा िदनुभएको छ साथै हामीले कल्पना गन नसिकने भिवंयको ूित ा
हामीलाई िदलाइएको छ।

चार जीिवत जीवह

रहे का अनिगिन्त ःवगर्दूतह

र एल्डर वा धमर्ग ु ह

अब िसं हासन विरपिर

एक भएर मािरएको थुमाूित आफ्ना ूशंसा

लिक्षत गदर्छन् र अिहले उहाँ "पितत मािनसह को िनिम्त पहल गिररहनुहन्ु छ"

(िहॄू ७:२५)। िसं हासनको विरपिर भिरएका ःवगर्दूत र धमर्ग ु ह ले एकै

ःवरमा चक

गरे र आवाज उठाउँछन् "१२ ितनीह

चक

ःवरले यसो

भिनरहे का िथए, “मािरएका थुमा सामथ्यर्, वैभव, बुि , शिक्त सम्मान, मिहमा, र
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ु न्ु छ।” यस समय ःवगर् र पृथ्वीका सारा सृि
ःतुित महण गन योग्यका हुनह

िमलेर राजकीय ूशंसा दुवै िपता र भी लाई चढाउँछन्: "१३ अिन ःवगर्मा,

पृथ्वीमा, पृथ्वीमुिन, समुि र त्यहाँ भएको हरे क ूाणीले यसो भिनरहे को मैले

ु न
सुन, “िसं हासनमा िवराजमान हुनह
ु ेलाई र थुमालाई ःतुित, सम्मान, मिहमा, र

सामथ्यर् सदासवर्दा होस्।” अिन "१४ तब ती चारै जीिवत ूाणीले भने,
“आमेन।” भनेर उहाँको ूशं सा गदर्छन्। तब ती जीिवत जीवह

र २४ धमर्-

गु ह ले घोप्टो परे र दण्डवत् गदर्छन्।" (ूकाश ५:१२-१४)। यसरी
ःवगर्को िसं हासनको अगािड

परम आनन्दसाथ सम्मान व्यक्त गरे र त्यो

ँयको अन्त हुन्छ।
भौितक शा ीह ले यो दावी गदर्छन् िक सारा जगत एक िदन जलेर
न

हुनछ
वा टुबा टुबा हुनछ
े न्, यो आफै ध्वःत हुनछ
े
े । िव ानले

मािनसह लाई केही सकारात्मक भिवंय िदलाएको छै न। तर त्यसको िठक

िवपिरत परमेँवरको वचनमा हामीलाई कःतो खालको भिवंय ूःतुत गिरएको

छ? हाॆो भिवंयमा के छ सोलाई सोचेर अिहलेदेिखनै हामी कसरी रमाहट गनर्
सक्छ ?

५. पेिन्टकोःटको मह व
पेिन्टकोःटको िदनमा पिवऽ आत्मा यसरी खन्याइएको िथयो भनेर
उल्लेख गिरएको छ "१ जब पेिन्तकोसको िदन आयो, ितनीह

सबै एकै

ठाउँमा भेला भएका िथए। २ अिन ःवगर्बाट अचानक ठू लो बतासको
झोक्काजःतै एउटा आवाज आयो, र ितनीह

बसेको पूरा घरै भिरिदयो। ३

आगोका िजॄाह जःता ितनीह कहाँ दे खा परे , र भाग-भाग भएर ितनीह
हरे कमािथ बसे। ४ अिन ितनीह

सबै जना पिवऽ आत्माले भिरए, र पिवऽ

आत्माले ितनीह लाई िदनुभएको उच्चारणबमोिजम ितनीह

अन्य भाषाह मा

बोल्न लागे।" (ूेिरत २:१-४)। यसले मुिक्तको योजनाको इितहासमा अत्यन्त

िनणार्यत्मक भूिमका खेलेको िथयो। बुसमा मािरनुभएर ःवगर्मा जानुहँद
ु ा

ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा उहाँले मुल पुजारी र राजा भएर सेवाकायर् गन

कामको उद्घाटन गिरएको िथयो (ूेिरत १:४-८ "४ ितनीह सँग भोजनमा
बःनुहँद
ु ा उहाँले ितनीह लाई यःतो आदे श िदनुभयो, “ितमीह

य शलेमबाट

कतै नजाओ, तर िपताले गनुभ
र् एको ूित ाको ूतीक्षा गर। यसबारे ितमीह ले
मबाट सुिनसकेका छौ।” ५ िकनभने यूहन्नाले त पानीले बिप्तःमा िदए, तर
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अबका थोरै

िदनमा पिवऽ आत्मामा ितमीह को बिप्तःमा हुनेछ।”

६

भेला भए, तब ितनीह ले उहाँलाई सोधे, “हे ूभ,ु के

यसकारण जब ूेिरतह

तपाईंले इॐाएल राज्यको पुनःथार्पन गिरिदनुहन
ु ेछ?”

७ उहाँले ितनीह लाई

भन्नुभयो, “िपताले आफ्नो अिधकार ारा तोक्नुभएको बेला वा समय जान्ने

ितमीह को काम होइन। ८ तर पिवऽ आत्मा ितमीह मा आउनुभएपिछ

ितमीह ले शिक्त पाउनेछौ, र ितमीह

य शलेममा, सारा यहू िदयामा, सामिरयामा

र पृथ्वीको अिन्तम छे उसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ।” र ूेिरत २:३३ "यसैकारण
परमेँवरको दािहने बाहुलीपि

उहाँ उच्च पािरनुभयो, र िपताबाट पिवऽ

आत्माको ूित ा पाउनुभयो, र उहाँले यो खन्याइिदनुभएको हो, जे तपाईंह

दे ख्नु र सुन्नुहन्ु छ")। परमेँवर िपताको दािहनेपि

बसेर येशूले मुल पुजारीको

वाःतिवकतामा

ःवगर्को

काम गनुभ
र् एर (ूकाश ५:६,७) मुिक्तको योजनाको कामलाई पूणत
र् ा िदएर
उतानर्

सक्नु

भएको

िथयो।

पिवऽ

मिन्दरमा

ु एर हामीलाई उ ार गन काम गिररहनुहन्ु छ।
हामीह को मध्यःथता हुनभ

उहाँ ारा िवँवासीह

परमूभ ु परमेँवरको सामु िनधर्क्क भएर उिभन सक्छन्

र ितनीह को पापको क्षमा ितनीह ले पाउन सक्छन्।

ूभ ु येशू हामीह को पुजारी र राजा भएर ःवगर्मा रहनुभएको

आत्म ानको तथ्य थाहा पाएर हामीह ले कःतो आशा र हौसला पाउन

सक्छ ? हे नह
र्ु ोस् "३२ ियनै येशूलाई परमेँवरले जीिवत पानुभ
र् यो। यस कुराका
हामी सबै साक्षी छ । ३३ यसै कारण परमेँवरको दािहने बाहुलीपि

उहाँ

उच्च पािरनुभयो, र िपताबाट पिवऽ आत्माको ूित ा पाउनुभयो, र उहाँले यो

खन्याइिदनुभएको हो, जे तपाईंह

दे ख्नु र सुन्नुहन्ु छ। ३४ िकनिक दाऊद त

ु े मेरा ूभ ुलाई भन्नुभयो,
ःवगर्मा चढ़े नन्, तर उनी आफैले भन्दछन्, ‘परमूभल

ितमी मेरो दािहने हातपि

बस ३५ जबसम्म म ितॆा शऽुह लाई ितॆा

ँ ’ ३६ “त्यसै कारण इॐाएलको सारा पिरवारले यो
खु ाको पाउदान तुल्याउँिदन।

पक्का गरी जानोस्, िक येशू, जसलाई तपाईंह ले बूसमा टाँग्नुभयो, परमेँवरले
उहाँलाई ूभ ु र भींट बनाउनुभयो।”

ूेिरत २:३२-३६ र "तर यो कुरो

उहाँले पिवऽ आत्माको िवषयमा भन्नुभएको िथयो, जुन पिवऽ आत्मा उहाँमािथ
िवँवास गनह ले ूाप्त गनर् लागेका िथए। िकनिक पिवऽ आत्मा अिहलेसम्म
िदइएको िथएन, िकनभने येशूको मिहमा अझसम्म भएको िथएन।" यूहन्ना
७:३९।
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ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा येशूलाई शाही सम्मानसाथ उच्च ःथानमा
रािखनुभएपिछ यस पृथ्वीमा उहाँका चेलाह मा पिवऽ आत्मा खन्याइएको
िथयो। ूकाश ५:६मा भिनएको छ िक सारा पृथ्वीमा सातवटा आत्माह
पठाइएको िथयो। सातवटा आत्माह ले यस सं सारमा पिवऽ आत्माको कामको

पूणत
र् ालाई दे खाउँछ भनेर अिघ हामीले पिढसक्य । जब येशूलाई िसं हासनमा

आिशन गराइयो तब उहाँको चचर्लाई पिवऽ आत्मा पठाइएको िथयो। ःवगर्को

ु एर सु
पिवऽ मिन्दरमा येशू मूल पुजारी हुनभ

गनुभ
र् एको काममा यस सं सारमा

पिवऽ आत्मा पठाउनु उहाँको ूथम काम िथयो। पिवऽ आत्मा पठाइनुको अथर्
यो िथयो िक येशू परमेँवर िपताको सामु दे खा पनुभ
र् यो र मािनसको िनिम्त
गनुभ
र् एको येशूको बिलदान उहाँले महण गनुभ
र् यो।

"ःवगर्मा येशू उिऽनुभएको एक स ेत वा िचन्ह िथयो िक उहाँका

चेलाह ले उहाँले ूित ा गनुभ
र् ए अनुसार आिशष पाउनेछन्।...जब उहाँ

ःवगर्को

ारह बाट िभऽ जानुभयो त्यहाँ अनिगन्ती ःवगर्दूतह को माझमा

उहाँलाई

िसं हासनमा

हुनेिबि क्कै

िबराजमान

चेलाह को

माझमा

गराइएको
पिवऽ

िथयो।

आत्मा

त्यो

अत्यन्त

समारोह
ठू लो

सम्प

ूवाहसाथ

ु एको िथयो। परमेँवर िपतासँग सारा
खिनएको िथयो। येशू मिहिमत हुनभ

अनन्तमा रहे को मिहमा उहाँले फेिर पाउनुभएको िथयो। पेिन्टकोःटमा पिवऽ

आत्मा पठाइनुको अथर् मुिक्तदाताको काम उद्घाटन गिरएर पूरा भएको िथयो
र् एको ूित ा अनुसार
भनेर ःवगर्बाट सन्दे श आएको िथयो। उहाँले गनुभ

ःवगर्बाट उहाँले आफ्ना चेलाह लाई पिवऽ आत्मा पठाउनुभएको िथयो। ःवगर्

र पृथ्वीमा उहाँले पाउनुपन सबै अिधकार पाउनुभएको छ र उहाँका जनह को

ु एको िथयो भ े ूमाण त्यस पिवऽ आत्माको
िनिम्त उहाँ अिभिषक्त हुनभ
खनाइले िदइएको िथयो।"-एलेन जी
३८,३९बाट

ाइट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ.

पान्तिरत।

दे हायका

पदह

पढ्नुहोस्:

िहॄू

४:१६

"यसकारण

ँ
साहससग

अनुमहको िसं हासन निजक जाऔ ं, र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा
र अनुमह ूाप्त गनर् सक ।" र िहॄू ८:१ "अब हामीले भन्न चाहेको कुराचािहँ

यही हो: हाॆा यःता ूधान पूजाहारी हुनहु न्ु छ, जो ःवगर्मा महान् परमेँवरका
िसं हासनको दािहनेपि

िवराजमान हुनहु न्ु छ।" जगत र पृथ्वीमा सबै अिधकार

येशू पुजारी र राजा भएर ूाप्त गनुभ
र् एको िथयो भ े आत्म ानले तपाईँ कःतो

आशा र हौशला ूाप्त गनर्सक्नुहन्ु छ? यो सत्य
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ान थाहा पाएर यस सं सारमा

िदने भिवंयको अिनिँचतता भएतापिन तपाईँको दै िनक िबयाकलापमा कसरी
ूभाव पानर्सक्छ?
उपसं हार:
एलेन जी

ाइटका दे हायका साममीह

८२९-८३५को

"टु

माई

फादर,

पढ्नुहोस्: द िडजाएर अभ एजेज पृ.

एण्ड

योयर

फादर",

आक्टस

अभ

आपोःटलस पृ. ४७-५६को "द िगफ्ट अभ द िःपिरट।"
ूकाश ४ र ५मा उल्लेख गिरएको सन्दे श पृथ्वीको इितहासको
अन्तमा रहने परमेँवरका जनह को िनिम्त िवशेष मह वपूणर् छ। जब पिवऽ

आत्मा पेिन्टकोःटको समयमा आए त्योचािहँ सारा सं सारमा सुसमाचार ूचार
गनर् सु

गिरएको कदम िथयो। त्यो सुसमाचारको मूल केन्ििवन्दु येशू

ु न्ु थ्यो जो उहाँलाई पुजारी र राजाको उच्च ःथानमा राखेर िपताको दािहने
हुनह

बाहुलीमा उचािलनुभएको िथयो। सु का चचर्को िवँवास तथा िशक्षाको मूल
िवषयबःतु नै येशूको बारे मा सत्य

ूचारको

िनिम्त

कोशे

ढु ा

ान (िहॄू ८:१) िथयो जुन ितनीह को

भएको

िथयो

(ूेिरत

२:३२-३३,

ूेिरत

५:३०,३१)। ितनीह ले धेरै सतावट खिपरहे को बेलामा र किठन पिरिःथितमा

(ूेिरत ७:५५,५६, रोमी ८:३४) ितनीह लाई िदइने साहस र िवँवास नै

येशूको बारे मा ितनीह ले थाहा पाएको

ान िथयो। त्यसले गदार् धेरै मािनसह

ितनीह ले येशूको बारे मा ूचार गदार् धेरैले महण गनर् पुगेका िथए। त्यसै

समयदे िख नै परमेँवरको राज्य आफै ूकट भएर पिवऽ आत्माको सेवाकायर्ले
िनरन्तरता िदएको छ।
येशू भी

हामीले

किहल्यै

ारामाऽै पाइने मुिक्तको समाचार नै सुसमाचार हो भनेर
पिन

ु ु ।
िवसर्नह

येशूले

मािनसह को

दयलाई

आमूल

पिरवतर्न गनुह
र् न्ु छ र परमेँवरको भय मा ु, उहाँको मिहमा गनुर् र उहाँको

आराधना गनुर् (ूकाश १४:७) भ े आ ानूित जवाफदे ही बनाउने काम

ु न्ु छ, जो ःवगर्को पिवऽ
येशूको हो। येशूमाऽ केवल हामीह को आशा हुनह

मिन्दरमा पुजारी र राजा भएर ःथापना गिरनुभएको छ। उहाँ आफ्ना
ु न्ु छ
जनह सँग हुनह

ु न
र युगको अन्तसम्म उहाँ ितनीह को साथमा हुनह
ु ेछ

(म ी २८:२०)। भिवंय उहाँको हातमा छ।
सुसमाचारको
परे काह

र दु:खक

यस

मूल

िवषयबःतुलाई

मनमा

राखेरमाऽै

पापमा

पाएकाह मा सुसमाचार ूचार गदार् सफलता पाइन्छ भ े

६९

ु ु । येशू भी को बुस र यसले हामीलाई के
कुरा हामीले किहल्यैपिन िबसर्नह
िसकाउँछ त्यो बाहे क अ

िशक्षादीक्षाले पाउने ूाथिमकता मुिक्तको योजनाको

ानको बारे मा ूचार गदार् कमजोर सािबत भइन्छ।
िचन्तनमनन:

अ) एक िदन हामीह को त्यो समय आउनेछ जब हामी सबै जना ःवगर्मा
परमेँवरको दया, भिता, हामी ूित िहत िचताउने उहाँको गुणको,
उहाँको शिक्तको र िवशेष गरे र उहाँको अनुमहको खुला

दयले ूशंसा

र ःतुित गन अवसर पाइरहनेछ । त्यो महान् िदन आउनु अिघ नै
अिहले नै त्यस समयको िनिम्त व्यवहारमा उहाँको ःतुित गनर् के के

तिरकाह

हामीह ले अपनाउन सक्छ ? परमेँवरले हामीह को िनिम्त

के गनुभ
र् यो र के गनुह
र् न
े त्यसूित आभारी भएर सारा
ु छ

दयले उहाँको

ःतुित र ूशंसा गद उहाँको उपासना कसरी गनर् सक्छ ?

आ) ूकाश ४:११ “हे हाॆा ूभ ु र परमेँवर, तपाईं मिहमा, आदर, र शिक्त
महण गन योग्यको हुन ुहन्ु छ, िकनभने सबै कुरा तपाईंले नै सृिंट

गनुभ
र् एको हो, र तपाईंकै इच्छाबमोिजम ती अिःतत्वमा आए, र ितनको

सृिंट भयो।” र ूकाश ५:९ "ितनीह ले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत
गाए: “तपाईं यो चमर्पऽको मु ो िलने र त्यसका मोहोरह

तो ने

योग्यका हुनहु न्ु छ, तपाईं मािरनुभयो र आफ्नो रगत ारा तपाईंले

परमेँवरको िनिम्त हरे क कुल, भाषा, मािनस र जाितबाट मािनसह लाई

छु टकारा िदनुभयो।" उपयुक्त
र्
पदह ले परमेँवर िपता र परमेँवर
पुऽको भूिमका के भइरहेको हामी दे ख्न सक्छ ? ती दुवैको भूिमकाले

गदार् मुिक्तको योजनामाऽ होइन परमेँवर हामीह को आराधनाको

योग्य केन्ििवन्दु िकन हुन जानुभएको छ? साबथ र यसले के
िसकाउँछ

त्यसले

परमेँवरको

अचम्मको

आत्म ानह लाई कसरी व्यक्त गदर्छन्?

७०

ती

दुई

सत्य

कथा

४

साबथ पालन गन चचर्लाई भे ाउने ूयास
इभाल्डो डा किन्सकाओ नाजेर, २३, मोजािम्बक
हाइःकूलमा पिढरहे को इभाल्डो रोमन क्याथोिलक चचर्को पादरी वा
फादर ब े लआयमा लािगरहे को िथयो। उसको ूत्येक िबयाकलाप वा

आिनबानीले आफू भिवंयको पादरी हुँ भनेर दे खाइरहे को िथयो। मोजािम्बक

दे शमा रहे को नाम्पुलाको क्याथोिलक चचर्मा उसले बढो मेहनतसाथ त्यस
चचर्को क्यािटिकजम वा चचर्को िशक्षादीक्षा अध्ययन गिररहे को िथयो। नाम्पुला
मोजािम्बक दे शको तेॐो ठू लो महानगर हो जहाँ पचास लाख मािनसह
बसोबास गदर्छन्। इभाल्डो आफ्नो घरको निजकमा रहे को चचर्मा चचर्ले

िसकाएको धमर्दशर्न वा धािमर्क िव ाह को बारे मा गहन अध्ययन गिरसकेपिछ
मोजािम्बकको राजधानी मापुटोमा जाने तरखरमा िथयो। मोपुटोमा

पादरी हुन चाहनेह को िनिम्त क्याथोिलक चचर्को तािलम ःकूल छ।

फादर वा

तब बाइबल अध्ययन गन बममा उसले एक िदन दश आ ाह को
बारे मा पढ्यो। आफ्नो चचर्ले िसकाएको क्याटोिकजम वा धािमर्क िव ामा दश
आ ाको औिचत्य दे खाइएको िथएन वा चचर्ले दश आ ाको बारे मा किहल्यै

पिन िसकाएको िथएन। उसले चचर्ले िसकाएको धािमर्क िव ा र बाइबललाई

तुलना गनर् थाल्यो। एक आइतबार उसले चचर्का िवँवासीह लाई दश
आ ाह को बारे मा िसकाउने

िनणर्य गर्यो। तर त्यो िनणर्य उक्त चचर्को

फादर वा पादरीले मनपराएन। तर उसले त्यस पादरीलाई भन्यो, “हे नह
र्ु ोस्,
बाइबलले िसकाएका कुराह

र हामीह ले िसिकरहे का िव ाह

फरक छन्।

ती िकन फरक छन् र दश आ ाह को बारे मा िसकाउँदा हामीलाई केही

आप ी हुन्छ र? यो त बाइबलमै छ। मलाई भ ुहोस्।" उसको यो कुरा
सुनेर पादरीले केही भ ै सकेनन्। उनीसँग जवाफ िथएन।

तब इभाल्डोले आफूले पिढरहे को हाइःकूलमा आफू जःतै मन भएका

िव ाथीर् साथीह

जम्मा गर्यो। ती साथीह

एक एक गरे र जम्मा हुँदा ितस

जना जित भए। ितनीह ले आफ्नो चचर्ले िसकाएका िव ाह

र बाइबलको

बीचमा के के िभ ता छ भनेर तुलना गद अध्ययन गनर् थाले। रोमन

क्याथोिलक चचर्को िशक्षादीक्षालाई ती िव ाथीर्ह ले केलाएर पढ्न थाले। जब

ती िव ाथीर्ह

रहे को सहरको मूल पादरी िबशपले यो कुरा थाहा पाए तब
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उनी सशि त भए। एक िदन ती िव ाथीर्ह लाई बोलाएर उनले भने, “बाबुह
हो ितमीह ले जे गिररहे का छौ त्यो त पाप हो। हाॆो अगािड ितमीह को पाप
ःवीकार गर नऽ भने ितमीह

सबैलाई चचर्बाट िनकािलिदनेछ ।"

र् छर् भिनएको
“बाइबल अनुसार हाॆो पाप त येशूसँगमाऽ ःवीकार गनुप

छ" ती िव ाथीर्ह ले नडराइकन जवाफ िदए। यो सुनेर िबशप ज्यादै िरसाए र

ितनीह लाई चचर्बाटै िनकाली िदए।
सु का

इसाईह ले

हप्ताको

सात

िदन

साबथमा

परमेँवरको

आराधना गदर्थे भनेर ितनीह ले पढे का िथए। नम्पुला सहरमा ितनीह ले कुनै

चचर् पिन दे खेनन् जसले साबथमा परमेँवरको आराधना गरे को होस् । ती
िव ाथीर्ह

के

गन

िनकािलएकोमा ितनीह

भनेर

सं त ु

छलफल

गनर् थाले।

आफूह लाई

चचर्बाट

िथएनन्। ितनीह ले आफ्नो िववेकलाई दवाएर

चचर्मा िभिऽन पिन चाहे नन्। त्यसले गदार् ितनीह मा फुट पिन भयो। कोही
िवधाथीर्ह

आइतबार मा े चचर्मा जान थाले भने कोही त आफ्नो धमर् वा

आःथा पिरवतर्न गिर मुसलमान पिन भए। इभाल्डोका बाबुआमाह
क्याथोिलक चचर्को आदरणीय सदःयह

रोमन

भएकोले ितनीह को अनुरोधमा

इभाल्डोलाई फेिर चचर्मा िभत्र्याइयो तर उसलाई पादरी ब को लािग पढ्न

अनुमित भने िदइएन।

एक िदन आइतबार इभाल्डोले साबथको बारे चचार् गद िथयो तब
त्यसबेला एक जना मिहलाले भिनन्, “बाबु, के ितमीलाई यो थाहा छ िक हाॆो

सहर नम्पुलामा एउटा चचर् छ जसले केवल शिनबारमाऽै साबथ भनेर आराधना
गदर्छ?"

इभाल्डोले अत्यन्त खुशी भएर आफ्ना सबै ितसजना साथीह लाई

बोलाएर साबथ पालन गन चचर्को बारे मा थाहा पाएको कुरो बडो खुशीभएर
सुनायो। तर ितनीह मा धेरै जसोले त्यसको बारे मा चासो दे खाएनन्। अक

साबथ केवल इभाल्डो र उसका ितन जना साथीह माऽै सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट
चचर्मा गए।

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा जान थालेको पाँच मिहनापिछ इभाल्डोले

बिप्तःमा

िलयो।

आफ्ना

बाबुआमालाई

आफ्नो

िनणर्यको

बारे मा

उसले

सुनायो। “मलाई थाहा छ ितमी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट हुनेछ भनेर िकनभने

ितमी त्यस चचर्मा गएदे िख ितॆो आिनबानी धेरै फरक भएको मैले महसुस
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गरे को छु । ितमीले जिहले पिन बाइबलको बारे मा सध चचार् गनर् सु

गरे को

हामीलाई थाहा छ" आमाले निहिच्कच्याइ आफ्नो छोरोलाई सुनाइन्।

तब इभाल्डोको बाबु भने ऊसँग आगो भए र भने “यिद तँ अक

शिनबार एडभेिन्टःट चचर्मा गइस् भने तेरो लुगाफाटा र तँलाई समेत घरबाट
िनकाली िदन्छु ।"
अक

साबथ इभाल्डो एडभेिन्टःट चचर्मै गयो। उसको बुबाले

उसलाई घरबाट िनःकेर जान हुकुम िदए। तर आमाले ताितएको पितलाई
साम्य पाद आफ्नो छोरोलाई घरबाट निनकाल्न अनुरोध गिरन्।

“हुन्छ त, तँ घरमै बसेपिन तेरो लािग म एक पैसा पिन खचर् गिदर्न।

तेरो हाइःकुलको पैसा पिन म ितिर िद । तँलाई गाड्ने बाकसकोमाऽ पैसा

िदन्छु " िरसले च ुरमुिरन्दै बाबुले थकार्ए।

इभाल्डोले आफ्नी आमाबाट खानेकुरा पायो र चचर्का सबै सदःयह

िमलेर उसको ःकूल र चािहने पैसा ितरी िदए।

बाबुको कुरा नसुनेतापिन इभाल्डोको व्यवहार असलै भएको र उसको

उ ित भइरहे को भएपिन

उनको िरसको िसमा बढ्दै गयो ।

सताउन उनले छरिछमेकीह लाई उसको बारे मा झुठो कुराह

उसलाई

फैलाउन

थाले। आफ्नो छोरोलाई एचआइभी र अन्य सं बिमत रोगले सताइरहे को छ
भनेर िछमेकीह लाई सुनाउन थाले।

“मसँग िरस गिररहे कोले मेरो चिरऽ हत्या गन मेरो बुबाको िनयतले

गदार् छरिछमेकीह

मसँग बोल्न पिन छोडे र आफ्ना छोराछोरीह लाई मलाई

नछु न भिन ितनीह ले अर्हाउन थाले" अत्यन्तै दु:िखत भएर यस लेखकलाई
इभाल्डोले सुनायो।
बाबुको िरस र िछमेकीह को िछ:िछ: दुरदुरले गदार् इभाल्डो आफ्नो
घरमा बःन सकेन। उसको आमाले उसलाई उसको हजुरआमाको घरमा बःन
पठाइन्। तब एक वषर्पिछ आफूले क्षमा िदएको भन्दै घर फकर्न बुबाले

सन्दे श पठाए। इभाल्डो घरमा आएपिछ बुबा र छोरोको रमाइलोसँग पुनिमर्लन

भयो। बाबुले उसलाई िवँविव ालयमा पढ्ने चाँजोफाँजो िमलाइिदए तर

साबथमा पिन क्लासह भएकोले पढन् जान मानेनन्। बुबाले सराकारी जािगर

खान कुरा िमलाए। त्यो जािगरको िनिम्त अन्तरवातार् शिनबार परे कोले उसले
सरकारी जािगर पिन खान पाएन।
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तब इभाल्डो ःवतन्ऽ पऽकारको

पमा काम गनर् थाल्यो र त्यसबाट

आम्दानी भएको पैसाले पऽकार बनाउने ःकूलमा पढ्न गयो। उसले धेरै

रे िडयो र टे िलिभजनमा काम गनर् थाल्यो तर कसै ले पिन उसलाई ःथायी जािगर
िदएनन् िकनभने उसले शिनबार काम गनर् अःवीकार गरे को िथयो।

“गत हप्तामाऽ एक ठाउँमा मेरो काम झण्डै िमलेको िथयो तर

साबथले गदार् मैले काम गनर् पाइन" उसले (इभाल्डोले) सुनायो।

तर अिहले २३ वषर्को इभाल्डो हतास मिन िनराश भएको छै न।

उसको ूभावले गदार् १० जना युवाह
भाइह

एडभेिन्टःट भए। उसका ितन जना

पिन चचर्मा जान थालेका छन्। उसकी आमा पिन एडभेिन्टःट चचर्मा

जान चाहिन्छन् तर बुबाले उनलाई पारपाच ुके गिरिदन्छु भनेर धम्की िदएकोले
आमा चचर् जान सकेकी छै नन्।

“मेरी आमाको िनिम्त म ूाथर्ना गदछु । कमसेकम पिरवारका अ

सदःयह लाई चचर्मा जान िदऊन् भनेर मेरो बुबाको िनिम्त म ूाथर्ना गदछु "
इभाल्डे ले आफ्नो भावना व्यक्त गदर्छ।

यस ऽैमािसक भेिटको उिॄएको भाग इभाल्डो रहे को नाम्पुला सहरमा

यौन रोगको कारण बाबुआमा गुमाए छोराछोरीह को िनिम्त अनाथालय खोल्न
सहयोग गिरनेछ।

-लेखक आन्ियु मेकचेस ्

७0-4

