सातवटा लालमोहरह
लगाइएको चमर्पत्र

५

यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश ६:१-१७, लेबीह लाई २६:२१-२६,
इजिकएल ४:१६, व्यवःथा ३२:४३ र २ थेःसोिलिनकी १:७-१०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "९ ितनीह ले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए:
“तपाईं यो चमर्पऽको मु ो िलने र त्यसका मोहोरह

तो ने योग्यका हुनहु न्ु छ,

तपाईं मािरनुभएको िथयो र आफ्नो रगत ारा तपाईंले परमेँवरको िनिम्त हरे क
कुल, भाषा, मािनस र जाितबाट मािनसह लाई छु टकारा िदनुभयो, १० र
हामीह लाई राजाह

र हाॆा परमेँवरका पूजाहारीह

बनाउनुभएको छ, र

हामीह ले पृथ्वीमा राज्य गनछ ।” ूकाश ५:९-१० ( पान्तिरत)।
ँयलाई िनरन्तरता िदएको

ूकाश ६ले ूकाश ४ र ५ अध्यायका

छ। येशूको िवजयी जीवन र मृत्युले आदममा गुमाइएको सावर्भौमस ा फेिर

ूाप्त गनुभ
र् एकोले चमर्पऽको मु ामा लगाएको लालमोहर खोल्न उहाँ योग्य

ु एको छ। अब मुिक्तको योजनालाई अिन्तम चरणमा पूणत
हुनभ
र् ा िदन वा
वाःतिवक पमा पिरणत गनर् त्यस चमर्पऽका लालमोहरह लाई खोलेर आफ्नो
ु एको छ।
काम अिघ बढाउन अब उहाँ तयार हुनभ

सारा सं सारमा सुसमाचार फैलाउनेको कायर्को थालनी पेिन्टकोःटको

िदनदे िख भएको िथयो। त्यसबेलासम्म यहू दीह ले मसीहको राज्य वा सनातन
सृि कतार्को अनुमहको उपभोग केवल यहू दी जाितह मामाऽ िसिमत भएको

ठािनएको िथयो। अब पिवऽ आत्मा पठाइएर येशू भी को राज्य यहू दी

जातबाट फैिलएर सं सारमा जिन्मने ूत्येक मािनसमा फैिलएको िथयो अथार्त ्

उहाँको राज्य कुनै जातमा िसिमत नभएर सारा सं सारमा फैिलन पुगेको िथयो।
त्यसकारण

लालमोहरह लाई

तोड्नुको

अथर्

सुसमाचारको

ूचारबाजी

र

त्यसलाई इन्कार वा अःवीकार गनह ले पाउने पिरणामह लाई दे खाइएको
छ। जब त्यस चमर्पऽको मु ामा रहे को अिन्तम र सात लालमोहर तोिडन्छ
तब

यस

सं सारको

इितहासलाई

िनंकषर्मा

पुर्याइन्छ

अथार्त ्

सं सारको

इितहासको अन्त हुनेछ। ूकाश ३:२१ सातवटा लालमोह को अथर् खोल्ने

साँचो हो। त्यसमा यसरी बताइएको छ "जसले िजत्छ, त्यसलाई म मेरो

िसं हासनमा मिसत बःने अवसर िदनेछु, जसरी म आफैले पिन िजत, र मेरा
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ु एर
िपतासँग उहाँको िसं हासनमा बसेको छु ।" येशू भी ले बुसमा बिल हुनभ

पापमािथ िबजय पाउनुभएकोले र उहाँको योग्यताले गदार् हामीह को मूल

ु एको िथयो भनेर ूकाश ४,५ले
पुजारी हुन र चचर्पऽ खोल्न सक्षम् हुनभ

हामीलाई बताउँदछ। अध्याय ७को अिन्तम पदले िवजय पाउनेह ले भी को
िसं हासनमा बःने अवसर पाउने िवषयमा वयान गिरएको छ। तब ूकाश ६

अध्यायमा येशूको िसं हासनमा बःने अवसर पाउन िवजयी जीवन िबताउनुपन

ूिबयाको बारे मा बयान गिरएको छ।
१. पिहलो लालमोहर खोिलन्छ

ँ तुलना गरे र अ
ूकाश ६:१-८सग

साझा मूल शब्दह

पदह

पिन पढ्नुहोस्। त्यहाँ

छन्। ती शब्दह लाई तुलना गरे र पढ्दा ती शब्दह को

आधारमा ूथम् चारवटा लालमोहरह को अथर् कसरी लगाइन्छ? हेनह
र्ु ोस्,

ूकाश ६:१-८ "१ जब थुमाले ती सातमध्ये एउटा मोहोर तो नुभएको मैले
दे ख, तब चार जीिवत ूाणीह मध्ये एक जनाले मेघ गजर्न जःतो आवाजले यसो
भनेको मैले सुन, “आऊ!” २ अिन मैले एउटा सेतो घोडा दे ख, त्यसमािथ सवार

हुनिे सत एउटा धनु िथयो, र त्यसलाई एउटा मुकुट िदइयो, अिन त्यो िवजयी भएर

िवजय गनर् िनःक्यो। ३ जब उहाँले दोॐो मोहोर तो नुभयो, तब दोॐो जीिवत

ूाणीले “आऊ” भनेको मैले सुन। ४ अक एउटा उज्ज्वल रातो घोडा बािहर

िनिःकआयो। मािनसह ले एक-अकार्को हत्या ग न् भनी यस घोड़सवारलाई
पृथ्वीबाट शािन्त हरण गन अिख्तयार िदइयो। त्यसलाई एउटा ठू लो तरवार
िदइयो। ५ जब उहाँले तेॐो मोहोर तो नुभयो, तेॐो जीिवत ूाणीले “आऊ”

भनेको मैले सुन। मैले एउटा कालो घोडा दे ख। घोड़सवारको हातमा एउटा
तराजू िथयो। ६ ती चार जीिवत ूाणीका बीचमा एउटा आवाजले यसो भनेजःतो

मैले सुन, “एक िदनको ज्यालामा एक िकलो गहू ँ, र एक िदनको ज्यालामा तीन

िकलो जौ, तर तेल र दाखम लाई हािन नगनू।
र् ” ७ जब उहाँले चौथो मोहोर

तो नुभयो, तब चौथो जीिवत ूाणीले “आऊ” भनेको मैले सुन। ८ मैले पहलो

घोडा दे ख, र घोड़सवारको नाउँचािहँ “मृत्यु” िथयो, र “पाताल” चािहँ त्यसको
पिछपिछ लागेको िथयो। अिन पृथ्वीको चौथाइ भागलाई तरवार, अिनकाल,
महामारी र पृथ्वीका ज ली जनावरह
िथयो।", लेबीह

ारा मान अिख्तयार ितनीह लाई िदइएको

२६:२१-२६ "२१ “ ‘ितमीह

मेरो िव

मा िहँड़ेर मलाई

अझै टे रेनौ भने म फेिर ितमीह का पाप सुहाउँदो सात गुणा बढ़ी िवपि ह
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ितमीह मािथ ल्याउनेछु। २२ म ितमीह का बीचमा ज ली जनावरह
पठाइिदनेछु, जसले

ितमीह का

नानीह लाई

खाइिदनेछन्, र

ितमीह का

गाईबःतुह लाई नाश गनछन्, अिन ितमीह को सं ख्या यित थोरै बनाउनेछन् िक
ितमीह का बाटो सूनसान हुनछ
े न्। २३ “ ‘यी सब भएर पिन ितमीह
मा िहँिड़र ौ भने, २४ म पिन ितमीह का िव

फकनौ र मेरो िव

मतफर्

मा हुनछ
े ु,

र ितमीह का पापका लािग म सात गुणा ितमीह लाई ूहार गनछु । २५ म
ितमीह मािथ यु ह
ितमीह

गरे को बदला म च ुकाउनेछु।

ल्याउनेछु, र मेरो करार भ

आफ्नो-आफ्नो सहरमा जम्मा हुनछ
े ौ, म त्यहाँ पिन ितमीह का बीचमा

ढ़ी पठाउनेछु, अिन ितमीह

आफ्ना शऽुह का हातमा पनछौ। २६ म

ितमीह को अन्न यित सा॑ो घटाइिदनेछु िक एउटै घरको च ुलोमा दश घरका

आइमाईह ले पकाउनेछन्, अिन पकाएर भाग लगाउँदा यित थोरै हुनछ
िक
े

कसैलाई पिन पुग्नेछैन।" र म ी २४:१-१४ "१ त्यसपिछ येशू मिन्दरबाट
िनःकेर जान लाग्नुहँद
ु ा उहाँका चेलाह

उहाँलाई मिन्दरका भवनह

दे खाउन

भनी उहाँको निजक आए। २ तर उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, ‘ितमीह ले यी

सब दे ख्छौ, होइन त? साँच्चै, म ितमीह लाई भन्छु , ‘एउटा ढु ामािथ अक ढु ा
ू डाँड़ामा बःनुहँद
रहनेछैन, ूत्येक भत्काएर फािलनेछ।” ३ येशू जैतन
ु ा चेलाह

एकान्तमा उहाँकहाँ आएर सोधे, “हामीलाई भन्नुहोस्, यी कुरा किहले हुनछ
े न्, र

तपाईंको आगमन र यस युगका अन्त्यको िचन्ह के हुनछ
े ?” ४ तब येशूले
ितनीह लाई

जवाफ िदनुभयो, “होिशयार

रहो, कसैले

ितमीह लाई

ॅममा

नपारोस्। ५ िकनभने धेरै जना मेरो नाउँमा ‘म भींट हुँ’ भन्दै आउनेछन्, र
धेरैलाई बहकाउनेछन्। ६ ितमीह ले यु ह

र यु ह का हल्ला सुन्नेछौ।

नघबराओ, िकनिक यी हुन ु आवँयक नै छन्, तर अन्त्य त त्यि

७ िकनभने जाितको िव

मा जाित, र राज्यको िव

नै बेला हुँदैन।

मा राज्य उ नेछ, र ठाउँ-

ठाउँमा अिनकाल र भूकम्प हुनछ
े न्। ८ तर यी सब त ूसववेदनाको सु

हो।

९

“तब

ितनीह ले

ितमीह लाई

स ंटको

लािग

माऽ

सुिम्पिदनेछन्, र

ितमीह लाई मानछन्, र मेरो नाउँको खाितर सबै जाितह ले ितमीह लाई घृणा
गनछन्। १० तब धेरै जना भ केर जानेछन्, र ठे स खानेछन्, र एउटाले

अकार्लाई िवँवासघात गरे र सुिम्पिदनेछ र घृणा गनछ। ११ धेरै झूटा

अगमवक्ताह

खड़ा हुनछ
े न्, र धेरैलाई बहकाउनेछन्। १२ दुंटता बढ़े को

हुनाले धेरैको ूेम सेलाएर जानेछ। १३ तर आिखरसम्म िःथर रहनेचािहँ
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बचाइनेछ। १४ अिन राज्यको यो सुसमाचार सारा सं सारमा सबै जाितह का
लािग गवाहीको िनिम्त ूचार गिरनेछ, त्यसपिछ अन्त्य आउनेछ।"

जब येशूले चमर्पऽको (छाला) मु ामा लगाइएका लालमोहरह

तोड्नुभयो तब त्यसबाट िविभ

नरमाइलो

ँयह को ूवाह भएको िथयो।

तरवार, अिनकाल, रोगव्याधी र ज ली जनावरह

मािनसह लाई

ऽाही

ऽाही

बनाइएका

िथए।

ती मु ाह बाट िनिःकएर

यो

बुझ्न

पुरानो

करारमा

परमेँवरले आफ्ना जनह लाई बाँध्नुभएको करारलाई ती जनह ले तोड्दा
कःतो खालका ौापह को सामना ितनीह ले गनुप
र् नछ भनेर लेिखएको छ
(लेबी २६:२१-२६)। अगमबक्ता इिजएलले ितनीह लाई परमेँवरको चार
गम्भीर तथा कठोर न्याय वा दण्डह

भनेर सम्बोधन गदर्छन् (इजिकएल

१४:२१ “िकनिक परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: मैले य शलेममा मेरा
चार भयानक दण्डह – तरवार, अिनकाल, ज ली जनावरह

ढ़ी त्यहाँका

र पशुह लाई मानर् पठाए ँ भने, झन् कःतो खराब हुन्छ होला!")।

मािनसह
ती

र

दण्डह

परमेँवरले

आफ्ना

जनह लाई

गनुभ
र् एको िथयो। जातीयता वा दे खावटी

अनुशासनमा

राख्न

ूयोग

पमा परमेँवरलाई िवँवास गछु र् त

भ े तर आित्मक पमा सिबय नहुने वा िशिथल भएर बःने उहाँको करारलाई

तोड्ने वा िवँवासघात गन जनह को आित्मक िनन्िाबाट जगाउन ती दण्डह
पठाइएका

िथए।

येशूको

आगमनको

िनिम्त

पिखर्एर

बसेका

उहाँका

मािनसह लाई जगाइ राख्ने माध्यमह लाई चारवटा घोडा सवारको ूतीकले
दे खाउँदछ। ूथम चारवटा लालमोहरह

तोड्दा के भयो भनेर म ी २४:४-

१४सँग तुलना गरे र हे दार् सं सारमा के हुनेछ भ े येशूका वचनह ले व्याख्या

गदर्छ।

चारवटा

घोडा

सवारले

परमेँवरका

जनह लाई

िठक

बाटोमा

लािगरहन ूयोग गिरने तत्वह लाई बुझाउँछ। यस सं सारमा रहे तापिन यस
सं सार ितमीह को घर होइन भनेर आफ्ना जनह ले याद गिररहुन ् भ े

परमेँवरको चाहना हो। ूकाश ६:१,२मा िबजयको अिभयानलाई स ेतको
पमा उल्लेख गिरएको छ ("१ जब थुमाले ती सातमध्ये एउटा मोहोर

तो नुभएको मैले दे ख, तब चार जीिवत ूाणीह मध्ये एक जनाले मेघ गजर्न
जःतो आवाजले यसो भनेको मैले सुन, “आऊ!” २ अिन मैले एउटा सेतो घोडा
दे ख, त्यसमािथ सवार हुनेिसत एउटा धनु िथयो, र त्यसलाई एउटा मुकुट

िदइयो, अिन त्यो िवजयी भएर िवजय गनर् िनःक्यो")। यसले ूकाश १९:१११६लाई याद िदलाउँछ। यसमा येशूले सेतो घोडा चढे र ःवगर्का दूतह का
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फौजको नेतत्ृ व गद उहाँको दोॐो आगमनमा उहाँका जनह लाई गन उ ारको
िचऽण गिरएको छ। सेतोको अथर् शु

भएको हुनाले सेतो र

येशू र उहाँका

भक्तह सँग सम्बिधत भएको बाइबलमा बारम्बार उल्लेख गिरएकोछ। ूकाश

६:२मा घोडामा सवार हुनेसँग धनु हुन्छ र उनलाई मुकुट िदइएको हुन्छ।

यसले

पुरानो

करारमा

परमेँवरको

िचऽण

गदर्छ।

उहाँका

जनह को

शऽुह मािथ िबजय पाउन उहाँले धनु िलएर घोडा चढे को िचऽण दे हायका

पदह ले दे खाउँदछन्: हबकूक ३:८-१३ "८ के तपाईंको बोध नदीह का
िव

मा िथयो, हे परमूभ?ु

के तपाईंको िरस खोलाह का िव

मा िथयो?

जब तपाईं आफ्ना घोड़ाह मािथ र आफ्ना िवजयका रथह मािथ सवार

ु यो,
हुनभ

ु एको िथयो?
के तपाईं बोिधत हुनभ

िनकाल्नुभयो, तपाईंले
नदीह

धेरै

काँड़ह

ारा पृथ्वीलाई िचनुभ
र् यो।

ल्याउनु

१० पवर्तह

९ तपाईंले आफ्नो धनु
भनी

भन्नुभयो।

तपाईंले

तपाईंलाई दे खेर मड़ािरए।

मुसलधार पानी छे उबाट बगेर गयो। समुि गज्य र आफ्ना छाल उठायो।

११ तपाईंका उिड़रहे का काँड़ह को चमकले र तपाईंको चम्कने भालाको
चमकले गदार्, सूय र् र चन्ि आकाशमा टक्क अिड़ए। १२ बोधमा तपाईं
पृथ्वीमा िहँ नुभयो,

िरसमा तपाईंले जाित-जाितह लाई दाइँ गनुभ
र् यो। १३

आफ्नो ूजाको उ ारको लािग, आफ्ना अिभिषक्त जनलाई बचाउनका िनिम्त
र् यो,
तपाईं िनःकनुभयो। दुंटताका दे शको नेतालाई तपाईंले धू लोपीठो पानुभ
त्यसलाई टाउकोदे िख खु ै सम्म ना ो पानुभ
र् यो।" र भजन ४५:४,५ "४
आफ्नो गौरवमा िवजयसाथ,

सत्यता, नॆता र धािमर्कताको पक्षमा तपाईंको

सवारी होस्। तपाईंको दािहने बाहुलीले चमत्कारका कायर् ूदशर्न गरोस्। ५
तपाईंका ितखा बाणह ले

तपाईंका चरणमा झुकून्।"

्
राजाका शऽुह का मुटु छे डून।जाित-जाितह

घोडामा सवार हुनेले लगाउने मुकुटलाई मीक शब्दमा ःटे फानोस

stephanos भिनन्छ।

यो

िवजयको

मुकुट

हो

(ूकाश

२:१०,

ूकाश

३:११)। यो मुकुट लगाउने व्यिक्त िबजेता हुन ् जसले िजत्दै अिघ बढ्दछन्।
पिहलो लालमोहर तोड्दा भएको ूथम्

ँयले सुसमाचारको ूचारको

वणर्न गदर्छ जुन ् पेिन्टकोःटको समयमा अत्यन्त ूभावकारी

पमा फैिलन सु

भएको िथयो। सं सारभिर सुसमाचार सुनाउने माध्यमले येशूले आफ्नो राज्य

िबःतािरत वा फैलाइएको दे खाएको िथयो। अझ कितपय दे शह मा सुसमाचार

सुनाइएको छै न न त सबै जाितह मा। धेरै मािनसह ले सुसमाचार सुनेर
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उहाँको िवँवास गनुर् ज री छ तािक येशू आफ्नो मिहमामा आउनु िठक अिघ
उहाँको

ठाउँह मा

रहे का

ँ ाले हे िरयो भने ूथम् लालमोहर तोिडएको
भिवंयवाणीको आख

ँयले

िवजयले

पूणत
र् ा

पाउन्।

जब

सं सारका

सबै

मािनसह ले उहाँको सुसमाचार सु े अवसर पाउँछन् र कितपयले उहाँलाई
िवँवास गनर् पुग्छन् तब उहाँको िवजय भएको मािनन्छ।

एिफसको चचर्लाई पठाइएको सन्दे शलाई दे खाउँदछ। ूथम् शताब्दीमा सारा
सं सारभिर ूेिरतह को सिबयताले सुसमाचार फैिलएको िथयो ("यिद ितमीह

आफ्ना िवँवासमा अचल र िःथर भइर ौ र ितमीह ले सुनेका सुसमाचारको

आशाबाट हटे नौ भने। यही नै त्यो सुसमाचार हो, जो ःवगर्मिु न हरे क ूाणीलाई

ँ " कलःसी १:२३)।
ूचार गिरएको छ, जसको म पावल, धमर्-सेवक भए।

जब हामी येशूकोसाथमा छ तब हामी िजतको पक्षमा छ भनेर हामीले

िकन सध याद गिररहनुपछर्? हामीले जुनसुकै पिरिःथितको सामना गनुप
र् रे तापिन

ूभ ु येशू हाॆो साथमा हुनहु न्ु छ भने हामी िकन िशर झुकाएर बःने?
२. दोॐो र तेॐो लालमोहर

ूकाश ६:३,४को वणर्न गिरएको आधारमा रातो घोडा र त्यसमािथ

ँ के सरोकार राख्दछ? हेनह
चिढएको व्यिक्तको वणर्नले सुसमाचारसग
र्ु ोस्, "३

जब उहाँले दोॐो मोहोर तो नुभयो, तब दोॐो जीिवत ूाणीले “आऊ” भनेको मैले

सुन। ४ अक एउटा उज्ज्वल रातो घोडा बािहर िनिःकआयो। मािनसह ले

एक-अकार्को हत्या ग न् भनी यस घोड़सवारलाई पृथ्वीबाट शािन्त हरण गन
अिख्तयार िदइयो। त्यसलाई एउटा ठू लो तरवार िदइयो।"
रातोको अथर् रगतको र

हो। घोडाचढीको हातमा ठू लो तरवार छ र

यस पृथ्वीबाट शािन्त हरण गन अिधकार उसलाई िदइएको छ।। त्यसले गदार्
मािनसह लाई एक आपसमा मारकाट गनर् बाटो खुल्दछ ("ितमीह ले यु ह

र यु ह का हल्ला सुन्नेछौ। नघबराओ, िकनिक यी हुन ु आवँयक नै छन्, तर

अन्त्य त त्यि

नै बेला हुँदैन।" म ी २४:६)।

सुसमाचारलाई महण नगदार् के हुनेरहे छ भनेर दोॐो लालमोहर तोड्दा

दे खाइएको छ। यो

ँ
ँ दछ।
ँयले िवँव इितहासको दोॐो शताब्दीलाई औल्याउ

जब सुसमाचारको ूचारले येशूले यस सं सारमा आित्मक यु

लिडरहनुभएको

िथयो तब दु का शिक्तह ले त्यसको िखलाफमा अत्यन्त ूितरोध अथवा
ूितकार गरे का िथए। त्यसले गदार् येशूलाई िवँवास गनह ले भयानक
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सतावटको सामना गनुप
र् रे को िथयो। याद गनुह
र् ोस्, त्यो घोडाचढीले हत्या गदन

तर यस सं सारबाट शािन्तलाई िझक्दछ। त्यसको फलःव प येशूलाईमाऽ

िवँवास गनह ले भारी यातना भोग्दछन् (“म पृथ्वीमा शािन्त ल्याउन आएको
हुँ भनी नठान। शािन्त ल्याउन होइन, तर तरवार चलाउनलाई म आएको हुँ"
म ी १०:३४)।

ँ ूकाश ६:५,६ पढ्नुहोस्।
लेबी २६:२६ र इजिकएल ४:१६सग

कालो

घोडा

र

त्यसको

घोडसवारको

िववरणले

सुसमाचार

ूचारको

ँ त्यसको के सम्बन्ध छ? हेनह
वाःतिवकतासग
र्ु ोस्, ूकाश ६:५, ६ "५ जब

उहाँले तेॐो मोहोर तो नुभयो, तेॐो जीिवत ूाणीले “आऊ” भनेको मैले सुन।
मैले एउटा कालो घोडा दे ख। घोड़सवारको हातमा एउटा तराजू िथयो। ६ ती

चार जीिवत ूाणीका बीचमा एउटा आवाजले यसो भनेजःतो मैले सुन, “एक

िदनको ज्यालामा एक िकलो गहू ँ, र एक िदनको ज्यालामा तीन िकलो जौ, तर

तेल र दाखम लाई हािन नगनू।
र् ” , लेवी २६:२६ "म ितमीह को अन्न यित

सा॑ो घटाइिदनेछु िक एउटै घरको च ुलोमा दश घरका

ीह ले पकाउनेछन्,

अिन पकाएर भाग लगाउँदा यित थोरै हुनछ
े िक कसैलाई पिन पुग्नेछैन।" र

इजिकएल ४:१६ "उहाँले मलाई भन्नुभयो, “ए मािनसको छोरो, म य शलेमबाट

अन्नको मूल बन्द गिरिदनेछु। जोखी-जोखीकन िचिन्तत भई ितनीह ले रोटी
खानेछन्, र जोखीजोखीकन डराउँदै पानी िपउनेछन्।"

खानेकुरो जोख्ने तराजु िलएर कालो घोडा चढ्ने आउँछ। उसले एक

घोषणा गदर्छ: "“एक िदनको ज्यालामा एक िकलो गहू ँ, र एक िदनको
ज्यालामा तीन िकलो जौ, तर तेल र दाखम लाई हािन नगनू"र् (ूकाश ६:६

पान्तिरत)। त्यस बेलाको युरोप तथा मध्यपूवम
र् ा गहुँ वा अ , तेल र

दाखम

जीवनको िनिम्त आधारभूत खाना िथयो ("१४ म ऋतुअनुसार शर

बसन्तका वषार्ह

िदनेछु, तािक ितमीह का अन्न, नयाँ दाखम

सक" व्यवःथा ११:१४)। होिसयारपूवक
र् जोखेर अ

र

र तेल बटु ल्न

खानुको अथर् खानाको

ँ
ँ छ (लेवी २६:२६, इजिकएल ४:१६)।
ठू लो अभाव वा अिनकाललाई औल्याउ
यूह ाको समयमा एक िदनारी भनेको एक िदनको ज्याला िथयो (म ी
२०:२)। सामान्यतया िदनको एक िदनारले घरपिरवारको िनिम्त दै िनक
आवँयकता पूरा गदर्थ्यो। तर अिनकाल पदार् खानेकुरा अित मह ो हुन्थ्यो।

तेॐो लालमोहर खोिलएको

ँयमा एक जनालाईमाऽ चािहने खानेकुरा िक

िदनभिर कामको ज्याला लाग्दथ्यो। सानो पिरवार धा

७७

ितन िकलो (नेपाली

अनुवादमा ितन िकलो तर अङ्मेजीमा क्वाटर् भिनएको छ। त्यसको अथर् एक
क्वाटर् एक िलटर भन्दा अिलकित बढी। त्यसकारण ितन क्वाटर् भन्दा सवा
ितन िलटर भ

सिकन्छ। िकलोको चलन तत्कालीन सं सारमा चिलएको

दे िखँदैन-अनुवादकको िटप्पणी) जौ चािहन्थ्यो। त्यस अ
खॐो अ

िथयो।

तेॐो लालमोहर तोिडएको

ँयले शु

अ भन्दा सःतो र

सुसमाचारलाई अःवीकार गदार्

त्यसको पिरणाम अझ नराॆो दे खाएको िथयो। जब चचर्मा राजनैितक शिक्त
पःयो अथार्त ् धमर् र सरकारको िमलोम ो भयो तब शु

पुगेको िथयो। इसाई जगतको बाहुल्यता भएको
शताब्दीको

सुसमाचार ूदुिषत हुन

युरोपको इितहासको चौथो

ँयलाई औल्याउँदछ। सेतो घोडाले शु

ँ
ँ छ भने कालो घोडाले इसाई इितहासमा शु
औल्याउ

सुसमाचारको ूचारलाई
सुसमाचारको उपिःथित

नभइकन मानवी परम्परामािथ भर परे को दे खाउँछ। बाइबलमा अ को अथर्
परमेँवरको वचन हो ( येशूले भ ुभयो "११ अब

परमेँवरको वचन हो" लूका ८:११)। जब शु

ंटान्त यो हो: बीउचािहँ

सुसमाचारलाई राजनैितक

शिक्तको आधारमा मािनसह ले अःवीकार गनर् थाले तब परमेँवरको वचनको
अिनकाल हुन थालेको िथयो। यो अगमबक्ता आमोसले भिवंयवाणी गरे जःतै
हो ("११ परमूभ ु परमेँवर भन्नुहन्ु छ, “यःता िदनह

आउँदैछन्, जब म

दे शमा अिनकाल ल्याउनेछु– जुनचािहँ न त अन्नको अिनकाल न पानीको ितखार्
हो, तर परमूभ ुको वचन सुन्ने तृंणाको अिनकाल हुनेछ। १२ मािनसह

ु ा वचनको खोजीमा एक समुिदे िख अक
परमूभक

समुिसम्म, र उ रदे िख

पूवस
र् म्म धरमिरँदै िहँ नेछन्। तर ितनीह ले त्यो पाउनेछैनन्। १३ “त्यस

िदन, सुन्दरी त णीह

र बिलंठ जवानह

८:११-१३)।
३. चौथो लालमोहर तोिडएको

ँय

ूकाश ६:७,८मा कःतो

ितखार्ले मूच्छार् खानेछन्" आमोस

ँय िचऽण गिरएको छ? यो

ँयले पिहको

ँ
ँयसग
के सम्बन्ध दे खाउँदछ? हेनह
र्ु ोस् "७ जब उहाँले चौथो मोहोर

तो नुभयो, तब चौथो जीिवत ूाणीले “आऊ” भनेको मैले सुन। ८ मैले पहलो

घोडा दे ख, र घोड़सवारको नाउँचािहँ “मृत्यु” िथयो, र “पाताल” चािहँ त्यसको
पिछपिछ लागेको िथयो। अिन पृथ्वीको चौथाइ भागलाई तरवार, अिनकाल,
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महामारी र पृथ्वीका ज ली जनावरह

ारा मान अिख्तयार ितनीह लाई िदइएको

िथयो।"
चौथो लालमोहरको र
यो खरानी जःतो खै रो र

मीक शब्दमा क्लोरोस chloros भिनएको छ।

हो। यसले सडेको मुदार्लाई जनाउँछ। घोडा

चढीको नाउँ मृत्यु हो र पाताल त्यसको पिछ लागेको छ भन्दछ अथार्त ्
मुदार्ह

गािडने ठाउँ उसको पिछ पिछ लागेको छ रे ! ती दुवैले मािनसह लाई

तरवार, भोकमरी, मृत्यु र ज ली जनावरले नाश गदर्छ। यस सं सारमा रहे का
एक चौथाई मािनसह लाई त्यसले नाश गदर्छ (म ी २४:७,८ "७ िकनभने
जाितको िव

मा राज्य उ नेछ, र ठाउँ-ठाउँमा

मा जाित, र राज्यको िव

अिनकाल र भूकम्प हुनेछन्। ८ तर यी सब त ूसववेदनाको सु

माऽ हो"

)। सुसमाचार त यो हो िक मृत्यु र पातालको शिक्त अत्यन्त िसिमत भएको

हुन्छ। पृथ्वीमा रहे का मािनसह मा केवल एक भागमािथ माऽ ितनीह लाई

अिधकार जमाउन िदइएको हुन्छ (अथार्त ् चारभागको एक भाग)। मृत्यु र

पातालको साँचो आफूसँग छ भनेर हामीलाई येशूले आँवःत पानुह
र् न्ु छ ("१७

जब मैले उहाँलाई दे ख, तब म मरे तल्ु य भएर उहाँका पाउमा पर। तर उहाँले
आफ्नो दािहने बाहुली यसो भनेर ममािथ राख्नुभयो, “नडराऊ, आिद र अन्त्य

ँ हेर, म सदासवर्दाको िनिम्त
ँ म मरे को िथए।
१८ र जीिवतचािहँ म नै हु।
जीिवत छु , अिन मृत्यु र पातालका साँचाह

मिसत छन्" ूकाश १:१७-१८)।

यही सन्दभर्मा ूकाश २मा एिफसस, ःमूनार्, पगार्मम र िथयािटराका
चचर्ह लाई िदइएको सन्दे श फेिर पढ्नु उिचत हुन्छ। ूथम चारवटा लालमोहर

तोिडएको

ँ ती चचर्ह को अवःथासग
ँ तुलना गनुर् अथर्मूलक दे िखन्छ।
ँयसग

ितनीह को बीचमा के समानताह

सातै वटा लालमोह का

छन्?
ँयले चचर्को भिवंयलाई िचऽण गदर्छ।

जसरी सातवटा चचर्ह लाई येशूले िदनुभएको सन्दे शह सँग िविभ

शताब्दीका

इसाई इितहासको िचऽण गदर्छ त्यसरी नै सातवटा लालमोहरले इसाई
ँ
ँ दछ। ूेिरतह को समयमा सारा
कालह लाई औल्याउ

इितहासको िविभ
सं सारमा

सुसमाचार

सताउने

बुर

रोमी

शताब्दीदे िख सु
तोिडएको

ँयले

ितगितले
ु

साॆाज्यको

फैिलएको

िथयो।

िवगिवगी

त्यसपिछ

चिकर्एको

भएर चौथो शताब्दीको सु

िथयो।

इसाईह लाई
त्यो

ूथम

िथयो। दोॐो लालमोहर

रोमी शासनको कठोर साॆाज्यलाई दे खाउँदछ। तेॐो

लालमोहर तोिडएको

ँयले िवँव इितहासको चौथो र पाँच

७९

शताब्दीलाई

ँ
ँ दछ। त्यसबेला धमर्सँग राजनीित र परम्पराको सम्झौता भएको िथयो।
औल्याउ
त्यसले गदार् परमेँवरको वचनको शु ता र सत्यको अनुपिःथितले मानव
जगतमा आित्मक अिनकाल लागेको िथयो। युरोपको त्यस ऐितहािसक युग

अन्धकारको युग भनेर ूचिलत छ। चौथो लालमोहर तोिडँदा भएको

ँयले

मािनसह मा आित्मक मृत्यु भएको दे खाउँदछ। इसाई इितहासमा यो युग
झण्डै एक हजार वषर्सम्म रहे को िथयो।

तेॐो लालमोहर तोिडँदा चिकर्ने महामारीले ल्याउने अिनकालमा तेल र

दाखम लाई असर पानछै न भनेर ूकाश ६:६ले बताउँदछ। तेलको अथर्
पिवऽ आत्मा हो (१ शमूएल १६:१३ "शमूएलले तेल भएको िसङ िलएर

ितनका दाजुह का सामु ितनलाई अिभषेक गरे । तब परमूभ ुका आत्मा

दाऊदमािथ आउनुभयो, र त्यस िदनदे िख उहाँ ितनीसँग रहनुभयो। त्यसपिछ
शमूएल रामाको बाटो लागे।" र ूेिरत १०:३८ "िक परमेँवरले नासरतका

येशूलाई पिवऽ आत्मा र शिक्तले अिभषेक गनुभ
र् यो। उहाँ सुकमर् गद र

िदयाबलसबाट पेिलएकाह लाई िनको पाद िहँ नुभयो, िकनिक परमेँवर उहाँको

ु न्ु थ्यो")। र नयाँ दाखम
साथमा हुनह

वा अ ुरको रसको अथर् येशू भी मा

पाइने मुिक्त हो ("१९ येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो, “के दुलहा ितनीह का

साथमा रहुञ्जेल जन्तीह
साथमा हुन्छन् ितनीह

उपवास बःछन् र? जिहलेसम्म दुलहा ितनीह का

उपवास बःदै नन्। २० तर समय आउनेछ, जब दुलहा

ितनीह बाट अलग गराइनेछन्, तब ितनीह

त्यस िदन उपवास बःनेछन्।

२१ “कसै ले पुरानो लुगामा नयाँ कपड़ाको टालो हाल्दै न, नऽता टालेको कपड़ा

फािटिनःकन्छ, अथार्त ् नयाँ पुरानोबाट फाटे र िनःकन्छ, र फटाइ झन् नराॆो
हुनेछ। २२ अिन कसै ले नयाँ दाखम

त्यस दाखम ले छालाका मशकह

पुरानो छालाको मशकमा हाल्दै न, नऽता

फुटाइिदन्छ, र दाखम

र मशक पिन

नंट हुन्छन्। तर नयाँ दाखम चािहँ नय भाँड़ामा हािलन्छ” मकूर् २:१९२२)।

परमेँवरको

सिबयतालाई

ती

वचनको

ूतीकह ले

अिनकाल

कसरी

भएतापिन

व्याख्या

गदर्छन्?

पिवऽ

आत्माको

सत्यको

खोिज

गनह लाई मुिक्तको सुसमाचार उपलब्ध गराइरहे को हुन्छ भनेर दाखको रस र

तेलको ूतीकले कसरी बुझाउँदछ?
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४. पाँचौ लालमोहर खोिलन्छ
मोहोर

ूकाश ६:९,१०मा के भइरहेको छ? हेनह
र्ु ोस्: "९ जब उहाँले पाँच

तो नुभयो, तब

वेदीमुिन्तर

मैले

ितनीह का

आत्माह

दे ख, जो

परमेँवरका वचनको िनिम्त र ितनीह ले िदएका गवाहीको कारण मािरएका
िथए। १० अिन ितनीह ले यसो भनेर चक सोरले कराए, “हे सवर्शिक्तमान्

पिवऽ र सत्य ूभ ु, अझै किहलेसम्म तपाईंले पृथ्वीमा रहनेह को इन्साफ
गनुह
र् न्ु न र हाॆो रगतको बदला िलनुहन्ु न?”

बाइबलमा "आत्मा" भ े शब्दले मािनसको सम्पूणर् व्यिक्तत्वलाई

बुझाउँछ। (जब परमेँवरले मािनसलाई सृि

गनुभ
र् यो तब उत्पि

२:७मा

यसरी बताइएको छ "७ तब परमूभ ु परमेँवरले भूिमको माटोबाट मािनस

बनाउनुभयो, र ितनको नाकमा जीवनको सास फुिकिदनुभयो, र मािनस जीिवत
ूाणी भए-यो नेपाली अनुवाद हो नऽ भने जीिवत आत्मा भनेर भिनन्छ।
आदमको शािररीक बनावट माटोको हो। जब उसलाई परमेँवरले सास
फुिकिदनुभयो तब ऊ जीिवत आत्मा वा ूाणी भयो। उसले सम्पूणत
र् ा पायो।

आदम शारीिरक, आित्मक र बौि क ूाणी भएको िथयो-अनुवादकको िटप्पणी

सिहत)।

परमेँवरको वचनमा िवँवास गरे र बःने िवँवासीह लाई सताएर
मारे काह

ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको बेदी मुिन्तर रहे को यूह ाले आफ्नो

दशर्नमा दे खेका िथए। पुरानो करारमा उल्लेख गिरएको पिवऽ मिन्दरमा हुने

िविध अनुसार

पशुलाई बिल चढाएर त्यसको रगत बेिदमा छिकर्इन्थ्यो (ूःथान

२९:१०-१२ "१० “त्यो बाछा भेट हुने पालको सामुन्ने ल्याउनू, र हा न र
् ११ त्यस बाछालाई
त्यसका छोराह ले बाछाको िशरमा आफ्ना हात राखू न।

ु ो सामुन्ने भेट हुने पालको ढोकाको अगािड़ बिल गनू।
परमूभक
र् १२ ितॆो
ँ
औलाले
बाछाको रगतबाट केही िलएर वेदीका िसङह मा लगाउनू, र त्यसको

बाँकी रगतचािहँ वेदीको आधारमा खन्याइिदनू।" र लेवी ४:७ "त्यसपिछ

पूजाहारीले भेट हुने पालिभऽ रहे को सुगिन्धत धू पको वेदीका िसङह मा

ु ो सामु त्यस रगतबाट केही लगाऊन्, र साँढ़ेको बाँकी रगत भेट हुने
परमूभक

पालको ढोकामा होमबिलका वेदीको आधारमा खन्याऊन्")। यूह ाले दे खेको

ँयमा पिन येशूको िनिम्त शहीद भएर रगत बगाइएको दे खेका िथए।

्
शताब्दीय दे िख सुसमाचारूित अटल भएर बसेका परमेशवरका
जनह ले अनेक

अन्याय, अत्याचार र अनाहकमा मृत्युको सामना गरे का िथए र गिररहे काछन्।
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ितनीह लाई गरे को अत्याचारको बदला िलन परमेँवरले हःतक्षेप ग न् भनी
ितनीह ले पुकार गदर्छन्। यस पृथ्वीमा गिरने अन्यायको बारे मा यूह ाले

बताउँछ तर मािनस मरे पिछ के हुन्छ भनेर उनले व्याख्या गनर् खोजेका
छै नन्। ःवगर्मा ितनीह को रगतले कराइरहे को भन्दा त्यो केवल ूतीकमाऽ
िथयो। यथाथर्मा ितनीह

आनन्द भोिगरहे का िथए।
परमेँवरका

ःवगर्मा िथएनन् न त ितनीह

िनिम्त

शहीद

हुनेह को

का िणक

ःवगर्मा ःवगर्को
िबिन्त

सुन्दा

र्ु ोस्, ूकाश ६:११ "ितनीह
परमेँवरले कःतो जवाफ िदनुभएको िथयो? हे नह
ूत्येकलाई एउटा सेतो पोशाक िदइयो, र ितनीह का सहकमीर् र भाइह

पिन

ितनीह जःतै मािरएर सं ख्यामा पूरा नभएसम्म केही बेर िवौाम गनू र् भनी
ितनीह लाई भिनयो।" हे नह
र्ु ोस् यी पदह

जाितह

पिन, व्यवःथा ३२:४३ "४३ हे

हो, उहाँको ूजासँग रमाओ, िकनिक उहाँले आफ्ना दासह का रगतको

बदला िलनुहन
ु ेछ। उहाँले आफ्ना शऽुह मािथ साटो िलनुहन
ु ेछ, र आफ्नो दे श

र आफ्नो ूजाको लािग ूायिँचत गनुह
र् न
ु ेछ।" र भजन ७९:१० “ितनीह का
ँ ाको अिग तपाईंका
परमेँवर कहाँ छन्?” भनी जाितह ले िकन भनून?् हाॆै आख
दासह का बगाएका रगतको बदला तपाईं िलनुहन्ु छ भन्ने जाित-जाितह लाई

थाहा होस्।"

येशूका िनिम्त शहीद भएका सन्तह लाई सेतो पोशाक ओढाइिदइएको

िथयो। त्यसको अथर् येशूको धािमर्कता हो। उहाँले ूदान गनर्भएको अनुमहको

उपहारलाई महण
वा ःवीकार गनह को पाप क्षमा भएको छ भनेर येशूको
ु
सेतो दोसल्ला वा धािमर्कता ओढाइनुले दे खाउँदछ। "जसले िजत्छ, त्यसलाई

यसरी सेता वःऽ पिहराइन्छ, र म त्यसको नाउँ जीवनको पुःतकबाट
ँ
् र उहाँका दू तह का
मेिटिदनेछैन।
म त्यसको नाउँ मेरा िपताको सामुनने
सामुन्ने ःवीकार गनछु " ूकाश ३:५ र "चहिकलो र ःवच्छ मलमलको वःऽ

पिहरन ितनलाई िदइयो।” चहिकलो मलमलको वःऽ सन्तह का धािमर्क कायर्
हुन"् ूकाश १९:८)। अिन ितनीह लाई त्यस बेलासम्म िबौाम लेऊ जब

सम्म उनका भाइह ले पिन ितनीह को जःतो त्यही अनुभव गदनन्। अिन
सबै थोकले पूणत
र् ा पाउनेछ। ूकाश ६:११मा कित जनालाई पोशाक पिहर्याइ
िदइयो भनेर गिन्त नगिरएकोलाई अत्यन्त मह वपूणर् मा ुपछर्। मीक भाषामा

अनुवाद गिरएको बाइबलमा पिन गन्तीको उल्लेख गिरएको छै न। येशूको

ु न्दा पिहले येशूका कित जना िवँवासीह
दोॐो आगमन हुनभ
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शहीद हुनपु छर्

भनेर

ूकाशको

बताउँदैन।

पुःतकले

तर

ितनीह मा

पूणत
र् ाचािहँ उल्लेख गिरएको छ। परमेँवरका जनह

हुनपु न

चिरऽको

येशूको धािमर्कताले

ितनीह को चिरऽले पूणत
र् ा पाउँछ तर ितनीह को आफ्नै धमर्कमर् वा असल
कामले होइन ("९ यसपिछ कुनै मािनसले गन्न नसक्ने एउटा ठू लो भीड, जो

हरे क जाित, सबै कुलह , मािनसह

र भाषा बोल्नेबाट िथयो, सेता पोशाक

पिहरे र हातमा खजूरका हाँगा िलई िसं हासन र थुमाको सामुन्ने उिभरहे को मैले
ु न
उच्च सोरले कराए: “िसं हासनमा िवराजमान हुनह
ु े हाॆा

दे ख। १० ितनीह

परमेँवर र थुमामा मुिक्त छ।” ूकाश ७:९-१० अथार्त ् सन्तह ले आफ्ना
धािमर्क कामह ले गदार् मुिक्त पाइने होइन)। जबसम्म येशूको दोॐो आगमन

हुँदैन तब सम्म शहीद भएका सन्तह को पुन त्थान हुँदैन र ितनीह को पाप
क्षमा

भएको छ भनेर दे खाइँदैन। सह

अथार्त

हजार वषर्को सु मा

परमेँवरका जनह ले येशूले िदनुहन
ु े मुिक्तको पूणर् उपभोग गनर् पाउनेछन्

(ूकाश २०:४ "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

आत्माह लाई मैले दे ख। ितनीह

एक हजार वषर्सम्म राज्य गरे ")।
पाँचौ

दे खाउँदछ

लालमोहर

जब

सुधारकतार्ह

पोपीय

वा

हातमा

नलगाउनेह का

फेिर जीिवत भए, र ितनीह ले भींटसँग

खोिलएको
तन्ऽको

िनधार

ँयले

िखलाफमा

इितहासको
मािटर्न

त्यो

लुथर

समयलाई

जःता

इसाई

उठे का िथए। इसाई सुधारवादी अथार्त ् ूोटे ःटे न्ट िरफोमशनको

आगमनसम्म करौड इसाईह लाई येशू र बाइबलूित बफादारी भएको हुनाले

र् एको िथयो
मािरएको िथयो। येशूले त्यसको बारे मा भिवंयवाणी नै गनुभ
"िकनिक त्यस बेला यःतो महास ंट हुनेछ, जो जगत्को सु दे िख अिहलेसम्म

भएको छै न, न त फेिर किहल्यै हुनेछ" म ी २४:२१)। हावेलको समयदे िख

(उत्पि

४:१०) युगको अन्तसम्म परमेँवरका जनह ले क को अनुभव

गनछन् भ े

कुरालाई

हामीह ले

ख्याल

राख्नुपदर्छ।

अिनमाऽ

उहाँका

जनह को रगतको बदला परमेँवरले अन्तमा िलनुहन
ु ेछ (ूकाश १९:२

"िकनिक उहाँका इन्साफ सत्य र न्यायस त छन्। सारा पृथ्वीलाई आफ्नो

व्यिभचारले ॅंट पान त्यस महा वेँयालाई उहाँले दण्ड िदनुभएको छ, र

उहाँका दासह का रगतको बदला िलइसक्नुभएको छ” )।
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िवँव इितहासको सु दे िखनै "हे ूभ ु किहलेसम्म" भ े क

पाएका

परमेँवरका जनह को बन्दन भइरहेको छ। यस सं सारमा कसले अन्यायको
अनुभव गरे को छै न होला? एक िदन न्यायको फैसला हुनछ
भनेर पाँच
े
लालमोहर खोलेर दे खाएको

ँयबाट तपाईँले के सान्त्वना पाउन सक्नुहन्ु छ?

५. छै ट लालमोह लाई खोिलन्छ

येशूका िवँवासीह लाई शऽुवत व्यवहार गरे र अन्यापूवक
र्
सािःत

िदइरहने यस सं सारबाट मुिक्त पाउन रोइरहनेह लाई परमेँवरले के गनुह
र् न्ु छ

भनेर पाँच

लालमोहर खोिलएको

ँयले हामीलाई दे खाएको छ। अब

ितनीह को ूाथर्ना वा बन्दनको जवाफमा हःतक्षेप गन परमेँवरको

समय

आएको दे खाइन्छ।
ूकाश ६:१२-१४समेत अ

पदह

पढ्नुहोस् र त्यहाँ के ूकट

गिरएको छ सो सोच्नुहोस्। ूकाश ६:१२-१४ "१२ जब उहाँले छै ट मोहोर
तो नुभयो, तब मैले ठू लो भूकम्प गएको दे ख। सूय र् भाङ्माजःतो कालो भयो, र

पूिणर्माको चन्िमा रगतजःतै रातो भयो। १३ अिन अञ्जीरको

हल्लाउँदा नपाकेका फलह

खलाई बतासले

पृथ्वीमा खसे। १४

झरे झ आकाशका ताराह

आकाशचािहँ चमर्पऽको मु ो बेि॑एझ लोप भयो, र हरे क टापू र पहाड
ितनीह का आफ्ना-आफ्ना ठाउँबाट हटे र गए।", म ी २४:२९,३० "२९ “ती

स ंटका िदनको तु न्तै पिछ, सूय र् अध्ँ यारो हुनछ
े , र चन्िमाले आफ्नो चमक
िदनेछैन, र

ताराह

आकाशबाट

खःनेछन्, तथा

आकाशका

शिक्तह

हल्लाइनेछन्। ३० तब मािनसको पुऽको िचन्ह आकाशमा दे खा पनछ, र
पृथ्वीका सब जाितह

िवलाप गनछन्, र ितनीह ले

मािनसको पुऽलाई

आकाशका बादलह मा शिक्त र ठू लो मिहमासाथ आइरहेको दे ख्नेछन्।" र २
ँ ै आराम
थेःसोिलिनकी १:७-१० "७ र ितमी कंट पाएकाह लाई हामीह सग

ँ बल्दो
ू ह सग
िदनुहुन्छ। यो तब हुन्छ, जब ूभ ु येशू आफ्ना शिक्तशाली ःवगर्दत

आगोमा ःवगर्बाट ूकट हुनहु न
े । ८ परमेँवरलाई निचन्नेह लाई र हाॆा ूभ ु
ु छ
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
े , िकनभने ितमीह लाई
ु छ

िदएको हाॆो साक्षीमा ितमीह ले िवँवास गर्यौ।"
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छै ट लालमोहर खोल्दा हुने ितन वटा घट्नाको बारे मा येशूले म ी

२४:२९,३०मा पिहला नै भिवंयवाणी गनुभ
र् एको िथयो। महाश

को अन्त्य

हुने निजकको समयमा हुने घट्नाह लाई छटौ लालमोहर खोल्दा दे खाइएको

िथयो। सन १७९८ितर येशूको दोॐो आगमनको अगािड हुने िचन्हह

दे खाइएको िथयो। येशूले म ी २४मा गनुभ
र् ए अनुसार सूय र् कालो भएको िथयो,

चन्िमा रगत जःतो भएको िथयो र तारा वा उल्काह को वषार् भएको िथयो।
सन १७९८को विरपिर भएका ती घट्नाह

कुनै काल्पिनक नभएर वाःतिवक

नै िथए। "१२ जब उहाँले छै ट मोहोर तो नुभयो, तब मैले ठू लो भूकम्प

भएको दे ख। सूय र् भाङ्माजःतो कालो भयो, र पूिणर्माको चन्िमा रगतजःतै रातो
खलाई बतासले हल्लाउँदा नपाकेका फलह

भयो। १३ अिन अञ्जीरको
झरे झ आकाशका ताराह

पृथ्वीमा खसे। १४ आकाशचािहँ चमर्पऽको मु ो

बेि॑एझ लोप भयो, र हरे क टापू र पहाड ितनीह का आफ्ना-आफ्ना ठाउँबाट

हटे र गए।" भनेर ूकाश ६:१२-१४ र म ी २४मा ूाकृितक र आकाशीय

सं सारमा हुने िचन्ह को िचऽण गिरएको छ। सूय र् भाङ्माजःतै कालो भएको

िथयो। चन्िमा रगत जःतो भएको िथयो र अिञ्जरका फलह

वा उल्काह

खसे जःतै तारा

ु मा रहने इसाईह ले
यस सं सारमा खसेका िथए। पिँचमी मुलक

ती िचन्हह को सामना गनुप
र् दार् येशूको भिवंयवाणी पूरा भएको मानेका िथए:

युरोपको दे श पोटुर्गालमा सन १७५५मा महाभूकम्प गएको िथयो जहाँ दश
हजार मािनसह को मृत्यु भएको िथयो, मे १९,१७८०मा सूय र् अचानक
अन्धकारमा पिरणत भएको िथयो र सन १८३३ नभेम्बर १३ एटलािण्टक
समुि विरपिर रहे का दे शमा मािनसह ले उल्का वषको अद्भूत

ँयह

दे खेका

िथए। ूकाश ६:१२-१४मा गिरएको भिवंयवाणी पूरा भएकोले येशूको दोॐो
आगमन निजकै भएको िथयो भनेर इसाईह ले महसुस गरे का िथए। त्यसबेला
इसाई जगतमा ठू लो जागरणको अिभयान चलेको िथयो।
हे नह
र्ु ोस

ूकाश

६:१५-१७

"१५

तब

पृथ्वीका

राजाह ,

राजकुमारह , जनलह , धनीह , बिलयाह , हरे क दास र ःवतन्ऽ मािनस
पहाड़का गुफाह
च ानह लाई

र च ानह

भने, “हामीमािथ

हुँदो लुके। १६ ितनीह ले पहाड़ह

खस, र

िसं हासनमा

िवराजमान

र

ु न
हुनह
ु ेको

मुहारबाट, र थुमाको बोधबाट हामीलाई लुकाओ, १७ िकनिक उहाँह का

बोधको ठू लो िदन आएको छ, र यसको अिग को खड़ा हुन सक्छ?” , यशैया
२:१९ "जब पृथ्वीलाई थकर्मान तुल्याउन परमूभ ु उ नुहन्ु छ, तब परमूभ ुको

८५

भय र उहाँको महामिहम ूतापबाट मािनसह

च ानका गुफा र पृथ्वीका

प्वालह िभऽ पःनेछन्।", होशे १०:८ "इॐाएलको पाप, अथार्त ् दुंटताका
अल्गाअल्गा ठाउँह

नंट हुनेछन्। ितनका वेदीह मा काँढ़ा र िसउँड़ीह ले

ढाक्नेछन्। तब ितनीह ले पहाड़ह लाई भन्नेछन्, “हामीलाई छोप,” अिन
डाँड़ाह लाई भन्नेछन्, “हामीमािथ खस।” र लूका २३:३० "तब ितनीह ले

पहाड़ह लाई

‘हामीमािथ

खस्’ र

डाँड़ाह लाई

लाग्नेछन्।" जब येशूको दोॐो आगमन हुन्छ त्यसबेला िविभ
मािनसह
उल्लेिखन

छोप’ भन्न

‘हामीलाई

र सबै दजार्का

ऽाही ऽाही भएर येशूको ूतापबाट जोिगन लुक्नेछन् भनेर मािथ
ँयह ले

िचऽण

गदर्छ।

"िसं हासनमा

बःनुहन
ु े

र

थुमाको

पहाडह मा लुक्नेछन् र च ानह

बोधबाट" (ूकाश ६:१६) बच्न ितनीह

कराउनेछन्। जब येशूका मिहिमत

खसेर ितनीह लाई ढाकोस् भनेर ितनीह

सन्तह कासाथ येशू आउनुहन
ु ेछ तब त्यसबेला सदाको िनिम्त न्यायको फैसला
सुनाइनेछ (२ थेःसोिलिनकी १:१०)। अत्याचारी, आत कारी, दु , अन्यायी,

शोषक आिद जःता खराब मािनसह को अन्त्य कसरी हुनेछ भनेर ूकाश
१९:१७-२१मा यसरी बताइएको छ "१७ तब मैले एउटा ःवगर्दूत सूयम
र् ा
उिभरहे का दे ख। ितनले मध्य आकाशमा उ ने सबै पक्षीह लाई चक सोरले

यसो भने, “आओ, परमेँवरको ठू लो भोजमा भेला होओ। १८ ितमीह ले
राजाह , कप्तानह , शिक्तशाली मािनसह

र घोडाह

र तीमािथ सवार

हुनेह , फुक्का र कमारा-कमारीह , ठू ला र साना सबैको मासु खानेछौ।” १९

अिन घोडामा सवार हुने र उहाँका सेनाह का िव
पृथ्वीका राजाह

र ितनका सेनाह

मा यु

गनर् त्यो पशु र

भेला भएका मैले दे ख। २० तब त्यो

पशु र त्यसको उपिःथितमा अचम्म काम गन झू टो अगमवक्ता दुवै पबाउ
परे । यी अचम्मका कामह

ारा त्यस झू टो अगमवक्ताले त्यस पशुको छाप

िलने र त्यसको मूितर्को पूजा गनह लाई बहकाएको िथयो। यी दुवै जिलरहे को

गन्धकको अिग्न-कुण्डमा िजउँदै फािलए। २१ बाँकी रहे काह चािहँ घोडामािथ

ु न
सवार हुनह
ु ेको मुखबाट िनःकेको तरवार ारा मािरए, र सबै पक्षीह ले ितनका

मासु अघाउञ्जेल खाए।"

दु ह ले ऽाही ऽाही गरे र िचच्याउनेह को बन्दन दे खाएर ूँनसाथ
युगको अन्त्यमा हुने

ँयको िववरण अन्त हुन्छ: "उहाँको बोधको महान् िदन

आएको छ, उहाँको अगािड को उिभन सक्छ र?" ूकाश ६:१७ साथै मलाकी

३:२ "तर उहाँको आउने िदनमा को उिभन सक्छ र? उहाँ दे खा पनुह
र् ँद
ु ा को
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खड़ा हुन सक्छ? िकनिक उहाँ सुनारको आगो र धोबीको साबूनजःतै

ु न
हुनह
र्ु ोस्)। तर जब येशू आउनुहन्ु छ उहाँको
ु ेछ।" (नेहूम १:६ पिन हे नह

चमकको सामु को उिभन सक्छ भ े जवाफ ूकाश ७:४मा िदइएको छ "तब
मैले मोहोर लगाइएकाह को सं ख्या सुन। ितनीह
िथए, र ितनीह
जनह

एक लाख चवालीस हजार

इॐाएलका सन्तानको ूत्येक कुलबाट िथए।" परमेँवरका

जसमािथ मोहर लगाइएको छ ितनीह

येशूको आगमनको ूतापमा

नडराइ उिभन सक्नेछन्।
"उहाँको आमगमनमा को सहेर उिभन सक्छ र?" (मलाकी ३:२
पान्तिरत)। यो ूँनको जवाफ तपाईँले कसरी िदन सक्नुहन्ु छ? तपाईँको

जवाफमा बाइबलका के आधारह

छन्? सोच्नुहोस्।

उपसं हार:
एलेन जी

ाइट ारा िलिखत टे िःटमोिनज टु द िमिनःटसर् एण्ड गःपल वकर्सर्,

पृ. ४५७-४६०बा अध्याय "वल्डर्स ् िनड" पढ्नुहोस्।
र ितनीह

यस सं सारमा परमेँवरले आफ्ना जनह लाई कःतो हे रचाह गनुह
र् न्ु छ
अनुशासनमा बसुन ् भ े उहाँको चाहनालाई चमर्पऽको सातवटा

लालमोहरह ले

दे खाउँदछ।

यस

सन्दभर्मा

केनेथ

ए.

ःशाण्डले

यसरी

ँ
ँ दछन्: "परमेँवरले आफ्ना जनह ूित जिहलेपिन चासो राख्नुहन्ु छ
औल्याउ

भनेर बाइबलले िवँवःत पमा वयान गरे को छ। इॐाएलीह को इितहासले यो
कुरालाई पुि
रहे को

िदँदछ। आफ्ना जनह लाई सम्हाल्न उहाँ जिहले पिन तत्पर

यहू दीह को

बताउँदछ।

इितहासले

आफ्नो

मुिक्तको

योजनाको

िनंकषर्मा उहाँले आफ्ना जनह को आफूूितको आःथालाई मान्यता र

ितनीह लाई उहाँले आफ्नो खुला

दयले अनन्त जीवनको इनाम िदनुहन
ु ेछ।

यही िबषयलाई िलएर ूकाशको पुःतकले अझ िमठो तिरकाले व्याख्या गदर्छ।
ूकाशको

पुःतकमा

पृथ्वीको

अन्तको

बारे मा

लेिखएको

िववरण

अनेक

काल्पिनक वा साइन्स िफक्सन वा मािनसह लाई वहकाउने वा तसार्उने
उपन्यास जःता होइनन्। बजारमा आएका युगको अन्तको बारे मा अनेक
पुःतक वा िफिलमह

आएका छन् तर कितपय ितनीह

बाइबल सम्मत

भएका हुँदैनन्। तर ूकाशको पुःतकमा रहे को सन्दे शले बाइबलको िभऽी मुटु

ँ
वा केन्िीय सन्दे शलाई उघारे र हाॆो समक्ष औल्याएको
पाइन्छ। हो, ूकाशको
ँ
ँछ िक मृत्यु र पाताल वा िचहानलाई िजत्ने
पुःतकले जोडतोडले यो औल्याउ
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जीिवत ूभ ुले (ूकाश १:१८) उहाँूित आःथावानहुनेह लाई उहाँले किहल्यै
पिन त्याग्नुहन
ु े छै न। ितनीह
ितनीह

िजितएकाह

जितसुकै साःती वा सताइएर शिहद हुनपु रे तापिन

ु े सराहना गनुह
हुन ् भनेर ूभल
र् न्ु छ (ूकाश १२:११) र

ितनीह लाई जीवनको मुकुट पिहर्याइनेछ (ूकाश २:१०-११ "१० ितमीले

भोग्नै लागेका कंटह सँग नडराओ। हे र, िदयाबलसले ितमीह मध्ये कितलाई

ँ े को छ, र ितमीह लाई दशै िदन
ितमीह का जाँचको िनिम्त कैदमा हाल्न आट

कंट हुनेछ। ितमी मृत्युसम्मै िवँवासी होओ, र म ितमीलाई जीवनको मुकुट
िदनेछु। ११ जसको कान छ, त्यसले सुनोस्, पिवऽ आत्माले मण्डलीह लाई

के भन्नुहन्ु छ। जसले िजत्छ, त्यसलाई दोॐो मृत्युदेिख केही हािन हुनेछैन।",
ूकाश २१:१-४ "१ तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी दे ख, िकनिक पिहलो

आकाश र पिहलो पृथ्वी िबितगएका िथए। समुि त अब छँदैिथएन। २ अिन
मैले

परमेँवरबाट

दुलहाको

िनिम्त

दुलही

जःतै

गरी

िस ािरएर

तयार

पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ य शलेम ःवगर्बाट तलितर झिररहे को
दे ख। ३ िसं हासनबाट यसो भन्ने एउटा चक सोर मैले सुन, “हे र, परमेँवरको

र् न
वास मािनसह सँग भएको छ। उहाँ ितनीह सँग वास गनुह
ु ेछ, र ितनीह

उहाँका ूजा हुनेछन्, र परमेँवर आफै ितनीह का परमेँवर भएर ितनीह सँग

ँ ाको आस
ँ ु पूणर्
रहनुहन
ु ेछ। ४ उहाँले ितनीह का आख

पले पुिछिदनुहन
ु े छ, र

फेिर मृत्यु नै हुनेछैन, र शोक र पीडा पिन हुनेछैन। िकनिक पिहलेका कुराह

िबितसकेका छन्।” र ूकाश २२:४ "ितनीह ले उहाँको मुहार दे ख्नेछन्, र

उहाँको नाउँ ितनीह का िनधारमा हुनेछ। ५ त्यहाँ फेिर रात हुनेछैन,

ितनीह लाई ब ी वा घामको उज्यालो चािहनेछैन, िकनिक परमूभ ु परमेँवर नै

ु न
ितनीह को उज्यालो हुनह
ु ेछ, र ितनीह ले सदासवर्दै राज्य गनछन्")।""सातवटा टाउकोह :के त्यसले रोमका सॆाट्ह को ूितिनिधत्व गदर्छन् र?"

िसम्पोिसयम अन रे भलेशन-बुक २, दािनएल एण्ड रे भलेशन किमटी सेिरज

(िसलभर ःूी , मेिरल्याण्ड: िबिब्लकल िरसचर् इिन्ःटच्युट, १९९२) ठे ली ७,
पृ. २०६बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ) सातवटा लालमोहर लगाइएको चमर्पऽ खोल्दा के भएको िथयो

(सात चािहँ ूकाश ८अध्यायको अध्ययनमा हेनछ ) त्यो जानेर
तपाईँले के िसक्नुभएको छ? यस सं सारमा जसलाई जितसुकै खराब
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भएतापिन आिखरमा परमेँवरनै सवसवार् हुनहु न्ु छ र हामीलाई येशूले
के ूित ा गनुभ
र् एको छ सो उहाँले पूरा गनुह
र् न
े भ े कुरालाई ती
ु छ

लालमोहर लगाएको चमर्पऽ खोल्दा दे खाइएका घट्नाह ले कसरी
बुझाउन खोिजएको छ?
आ) एलेन जी

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको यस भावनालाई गिहिरएर

सोच्नुहोस् "मािनसह को मुिक्तको सन्दे श िदन खटाइएको चचर्

परमेँवरले अिभषेक गनुभ
र् एको िनकाय हो। यो सेवा गनर् सं गिठत
गिरएको हो र यसको लक्ष भनेकै सं सारमा सुसमाचार फैलाउने
हो।"-द

आक्टस्

अभ

आपोःटल्स,

पृ.

९बाट

पान्तिरत।

तपाईँको ःथानीय चचर् वा झुण्डको बारे मा सोच्नुहोस्। मािनसह को
समक्ष सुसमाचार पुर्याउन तपाईँको चचर् अझ कितको जोिशलो
हुनसक्छ?
ूभ ुको दोॐो आगमनमा खडा भएर रहन सक्ने को छ र िकन खडा हुनपु छर् वा
अनेक

सतावट र लान्छनालाई सहेर बःनु कितको ज रत छ? अिहले नै

हामीले कःतो जीवन िबताइरहनुपछर् तािक येशू आउनुहँद
ु ा हामी तयार भइरहेको

उहाँले भे ाउनु हुनछ
े ?
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कथा ५

बाइबललाई हितयार बनाउँदै

म्वाइसी ृािन्सःको पेलम्बे, ३२, मोजािम्बक
िथएनन्।

म्वाइजेिसस पढाइमा कमजोर िथयो। उसका साथीह
ितनीह

दुव्यर्सनमा

लागेका

िथए

र

रक्सी

पिन असल

िपएर

मात्थे।

म्वाइजेिससले पिन ितनीह को अनुसरण गरे को िथयो। आफ्नो छोरोदे िख िदक्क

भएर उसका बुबाआमाले उसलाई मोजािम्कक सै िनकमा भतीर् गराए। आफ्नो

छोराको बानी सुिीएला भनेर उनीह ले त्यसो गरे का िथए।

म्वाइजेिसस सै िनक तािलम िलइरहे को बेलामा सै िनक तािलम केन्िको

भोजनालयमा खाना खान्थ्यो। त्यहाँ थुूै सै िनकह ले सँगसँगै कुरा गरे र खाना

खान्थे। तब त्यही खानाखाने बममा एकिदन म्वाइजेिससको अल्ृेडो नाउँ
गरे को एक जना एडभेिन्टःट सै िनकसँग उसको िचनापचीर् भयो। ितनीह ले

एक आपसलाई मन पराउन थाले।

ँ पिहलो
"उसको आनीबानी र जीवनी दे खेर म ूभािवत भएको िथए।

भेटमा नै आफ्नो थालबाट मलाई मनपन खाना उसले मलाई िदएको िथयो"
म्वाइजेिससले यस कथाका लेखकलाई भन्यो।

अल्ृेडोले के खादो रहे छ भनेर म्वाइजेिससले ध्यान िदएर हे न र्

थाल्यो। सबैलाई मन पन तर अशु

अल्ृेडले

नखाएको

उसले

दे ख्यो।

माछा ठहिरएको माछाको तरकारी पिन
अल्ृेड

मुखको

ःवादभन्दा

आफ्नो

जीवनूित होिसयार भएको म्वाइजेिससले महसुस गर्यो। "जिहले जिहले

भान्छामा माछा पकाइन्थ्यो तब म अल्ृेडसँग खान बःथ िकनभने उसले

उसको माछा मलाई िदन्छ भनेर थाहा िथयो। मलाई माछाको तरकारी
असाध्यै मनपछर्। अल्ृेडले मलाई माया गछर् । " म्वाइजेिससले भन्यो।

सँगसँगै खाना खाएको दुई हप्तापिछ म्वाइजेिससलाई सै िनक ूहरीमा

तािलम िदन उसलाई सािरयो। त्यसबेला व्यारे कमा धेरै नयाँ साथीह सँग
उसको िचनाजानी भयो। म्वाइजेिसस सुत्ने खाटसँगै अक सै िनक िथयो। उक्त

सै िनकको खाटको िसरानमा जिहले पिन बाइबल हुन्थ्यो। म्वाइजेिसस सुत्ने र
उठ्ने बेलामा सै िनक साथीको िसरानमा जिहले पिन बाइबल भएको उसले

दे ख्दथ्यो। "त्यो दे खेर मलाई अचम्म लाग्थ्यो िकनभने बाइबल भनेको केवल

पाःटर र बुढापाकाह को िनिम्तमाऽै हो तर त्यस जवानह को िनिम्त तँ

होइन। त्यस जवान सै िनकसँग बाइबल भएको नसुहाएको मैले ठानेको िथए"ँ

िनधार खुम्च्याउँदै म्वाइजेिससले भन्यो। एकिदन त अत्यन्तै खुलदुली लागेर
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त्यस

सै िनक

साथीलाई

पाःटर

नभएतापिन

िकन

बाइबल

पढे को

भनेर

म्वाइजेिससले सोध्यो। "म इसाई हुँ" त्यस सै िनकले जवाफ िदयो। "हो र?

के तपाईँले परमेँवरलाई िवँवास गनुह
र् न्ु छ?" म्वाइजेिससले सोध्यो। आफूले

परमेँवरलाई िवँवास गरे को ूितव ता दे खाउँदै यूह ा ३:१६को पद उसलाई
सुनायो। त्यसमा लेिखएको छ "परमेँवरले सं सारलाई यित धेरै ूेम गनुभ
र् यो

िक उहाँले आफ्नो एकमाऽ पुऽलाई पठाउनुभयो। जसले उहाँलाई िवँवास

गछर् कोही नाश हुनेछैन तर अनन्त जीवन पाउनेछ।" ( पान्तिरत)।
म्वाइजेिससले उक्त सै िनक साथीसँग उसको बाइबल पढ्न िदन अनुरोध गर्यो।

म्वाइजेिससले पिन बाइबल पढ्न थाल्यो र परमेँवरलाई िवँवास गनर् पुग्यो।

उसको बाबु यो सुनेर म्वाइजेिसससँग धेरै खुशी भए र आफ्नो छोरालाई नयाँ

बाइबल उपहारःव प िदए।

जब सै िनक तािलम सिकयो तब म्वाइजेिसस आफ्नो पिहलाको सै िनक

व्यारे कमा फक्य र सै िनक पुिलस अिफसरको पमा काम गनर् थाल्यो। एक
िदन व्यारे कमा म्वाइजेिससले बाइबल पिढरहे को एक जना आइतबार पालन

ु ा ६ बजे बाइबल अध्ययन गन
गन इसाईले दे ख्यो र भन्यो "ूत्येक िदन बेलक

समूह मलाई थाहा छ। ितमीले चाहे म ितमीलाई त्यहाँ लान सक्छु ।" त्यस

ु ा म्वाइजेिससलाई त्यस सै िनक साथीले बाइबल अध्ययन गन
िदन बेलक

समूहकहाँ पुर्यायो । तर त्यस अध्ययनबाट फकपिछ म्वाइजेिसस अलमलमा

परे को त्यस आइतबार पालन गन सै िनक इसाईले महसुस गर्यो। "मलाई

अक बाइबल अध्ययन गन समूह पिन थाहा छ। ितनीह

् तर
बाइबल अध्ययन गछर्न।

मलाई ितनीह

ु ा
पिन ६ बजे बेलक

मनपदन। तै पिन ितमीले चाहे

ितनीह कहाँ म भोिल लिगिदन्छु " उक्त इसाई सै िनक साथीले म्वाइजेिससलाई

भन्यो। "तपाईँले ितनीह लाई िकन मन पराउनुभयो" इसाईह को बीचमा पिन

मन पन मन नपन हुँदो रहे छ भनेर झन अकमक पद म्वाइजेिससले सोध्यो।

"िकनभने ितनीह ले मेरो चचर्को बारे मा चचार् गछर्न ् जुन मलाई मन पदन"
उसले जवाफ िदयो। अक

साँझमा म्वाइजेिसस एडभेिन्टःटह को बाइबल

अध्ययन समूहमा सिम्मिलत हुन पुग्यो। त्यस समूहको अगुवाको नाउँ

म्वाइजेिससको भएको थाहा पाएर उसलाई छक्क लाग्यो। अझ उसले त

म्वाइजेिससको लखाना िदने अल्ृेडोसँग बाइबल अध्ययन गरे पिछ बिप्तःमा

िलएको थाहा पाएर झन ितन छक्क पर्यो। म्वाइजेिसस पिहलो पल्ट
एडभेिन्टःटह ले सं चालन गरे को बाइबल अध्ययनमा समावेस हुँदा ितनीह ले

मलाकीको पुःतक अध्ययन गद िथए। त्यसबेला ितनीह को अध्ययनको
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िवषयबःतु मलाकी ३:८ िथयो जहाँ ूभ ुले भ ह
ु न्ु छ "के मािनसले परमेँवरलाई

ठग्छ त? हो ितमीह लाई मलाई ठगीरहे काछौ। तर ितमीह ले भन्लान्

'होइन ूभ ु तपाईँलाई हामीले कसरी ठगीरहे का छ ?' ितमीह ले दशांस र भेटी

निददा मलाई ठगेको म ठान्दछु ।" ( पान्तिरत)।

म्वाइजेिससले किहल्यै पिन दशांस िदएको िथएन र यो सुनेर उसको

मुटु काम्यो। अक

िदन बाइबल अध्ययन गन त्यही समूहमा ऊ फकर

आयो। त्यस िदनको बाइबल अध्ययनमा हप्ताको सात िदन साबथको बारे मा
िथयो। त्यस रात जब म्वाइजेिसस आफ्नो ओछ्यानमा सुत्न आयो तब ऊ

न

थाल्यो। त्यो दे खेर सं गै रहे को सै िनक पुिलस अिफसरले उसलाई सोध्यो

"होइन ितमीलाई कसले कुट्यो र यसरी रोइरहनुभएको, त्यसलाई हामी िठक

पाछ ?" तर त्यस सै िनक पुिलसलाई के थाहा िथएन भने म्वाइजेिससलाई कुनै
मािनसले पिन कुटे को िथएन तर परमेँवरको वचनले उसको
पारे को िथयो।
अक

दय िछयािछया

साबथ म्वाइजेिसस नयाँ साथीह सँग ९ माइल वा १४

िकलोिमटर िहँडेर निजकको एडभेिन्टःट चचर्मा िहँडेर गयो। त्यहाँ उसले

पिहलो पल्ट आफ्नो दशांस िदयो। त्यसपिछ ूत्येक साबथ ऊ चचर् जान
थाल्यो र २२ वषर्को उमेरमा उसले बिप्तःमा िलयो। यो कदम उसले सेनामा

भतीर् भएको दुई वषर्पिछ चालेको िथयो।

सै िनक सेवा पिछ म्वाइजेिससले ूहरीमा काम गनर् थाल्यो तर

साबथमा पिन काम गनुप
र् रे कोले त्यो काम उसले छाड्यो। अिन ऊ घरघरमा
गएर बाइबल र ःवाःथ सम्बन्धी पुःतकह

बेच्न थाल्यो। त्यसपिछ उनी

मोजािम्बक एडभेिन्टःट िवँविव ालयमा अध्ययन गनर् भनार् भयो। आज ३२

वषर्को

म्वाइजेिसस

िवँविव ालयमा

धमर्दशर्नशा

अध्यन

गदछ।

त्यो

अध्ययन गरे को ितन वषर् हुँदैछ। "मेरो बुबाले मेरो बानी बदल्न सै िनक सेवामा

ँ
भनार् गराउनुभयो, तर परमेँवरको त झन ठू लो योजना भएको मैले दे ख्न पाए।
म

इसाई

भएको

उहाँ

चाहनुहँद
ु ो

रहे छ"

अत्यन्त

म्वाइजेिससले यस कथाका लेखकलाई व्यक्त गर्यो।
(यस

ऽैमािसक

भेटीको

केही

भाग

हँिसलो

मोजािम्बक

अनुहारमा

एडभेिन्टःट

िवँविव ालयको थप भवन बनाउन सहयोग गिरनेछ साथै बाइबल िक

नसक्ने बालबािलकाह लाई बाइबल उपलब्ध गराउन पिन सहयोग गिरनेछ)।

-लेखक आन्ि ु मेकचेःने
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