लालमोहर लगाइएका
परमे वरका जनह

६

यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश ७, २ पऽुस ३:९-१४, व्यवःथा ८:१११७, ूकाश १४:४,५,१२, ूकाश १७:५ र रोमी ३:१९-२४।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितनले मलाई भने, “ियनीह

ती नै हुन,् जुनह

महास ंटबाट आएका हुन,् र ितनीह ले आफ्ना-आफ्ना पोशाकह

रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्" (ूकाश ७:१४

थुमाको

पान्तिरत)।

ूत्येक व्यिक्त जसले येशूलाई िवँवास गछु र् भनेर दावी गरे र त्यसै

अनुसार चल्छ त्यसले आिशष पाउनेछ वा चल्दै न वा िवँवासघात गछर् भने
त्यसले

ौाप

पाउनेछ

भनेर

सातवटा

लालमोहरह

खोिलएको

घट्नाले

दे खाउँदछ। आित्मक जीवनमा िशिथल भएर बःने परमेँवरका जनह ले

अनुशासन ारा िवजयी जीवन िबताउन् भनेर ूथम चारवटा लालमोहरले व्याख्या

गदर्छ। तै पिन जितसुकै िवँवासको सतमा रहन्छु भने पिन परमेँवरका जनह

सुसमाचारूित शऽुवत व्यवहार गन यस सं सारमा अन्याय, अत्याचार र
दवावह को

मुखमा

पिररहन्छन्।

परमेँवरका

जनह लाई

ु एको कुरा छै ट
पुर्याउनेह लाई सम्हाल्न परमेँवर तयार हुनभ
खोिलएको घट्नाले दे खाउँदछ।
छै ट

र

सात

घुसािरएको छ। छै ट

लालमोहरको

बीचमा

हुने

घटनामा

नोक्सान
लालमोहर

अध्याय

७

लालमोहरले हामीह लाई येशूको दोॐो आगमनमा

ल्याउँदछ। दु ह ले न्यायको सामना गिररहे को बेलामा भी को आगमनमा

को खडा हुनसक्छ भ े ूँनको जवाफ अध्याय ७ले िदँदछ। ितनीह
लालमोहर

लगाइएकाह

ितनीह को अ

वा

छाप

लगाएकाह

अथार्त ्

जुन ्

१४४,०००।

चिरऽ, गुण वा ःवभावह को बणर्न ूकाश १४:१-५मा

गिरएको छ।
छै ट

र

सात

तुरहीको

आवाजह को

बीचमा

पिन

ूकाश

१०:११:१४ घुसािरएको छ। ती दुवै छ र सात लालमोहर र छ र सात

तुरहीह को आवाजको बीचमा हुने घट्नाले इसाई जगतमा ठू लो जागरणको
सृजना भएको इसाई इितहासले बताउँदछ। यही जागरणमा एडभेिन्टःट

अिभयान जन्मेको िथयो। यो त्यही समयमा घटे को िथयो जब ूकाश ७ खोल्दा
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के घट्ना दे खाइएको िथयो र सं सारको अन्तमा परमेँवरका जनह ले गनुप
र् न
काम र हुनपु न अनुभवलाई केिन्ित गिरएको िथयो।

१. बतासलाई रोकेर रािखन्छ

ँ ै २ पऽुस ३:९-१४पढ्नुहोस्। यहाँ यूह ाले के
ूकाश ७:१-३सग

दे िखरहेका छन्? ःवगर्दूतह लाई हुरीबतासलाई रोिकराख भनेर अर्हाँउँछन् तर
कितसम्म? जब परमेँवरका िवशेष जनह मा लालमोहर वा छाप लगाइसिकन्छ

तब के हुन्छ? हेनह
र्ु ोस् ूकाश ७:१-३ "१ यसपिछ पृथ्वीमा वा समुिमा वा
खमा बतास नचलोस् भनी चार ःवगर्दूतह

पृथ्वीका चारै बतासलाई रोकेर

पृथ्वीका चार कुनामा उिभरहेका मैले दे ख। २ तब जीिवत परमेँवरको मोहोर

साथमा िलई अक एक जना ःवगर्दूत पूवब
र् ाट उक्लेका मैले दे ख। पृथ्वी र
समुिलाई हािन पुर्याउने अिख्तयार िदइराखेका चार ःवगर्दूतलाई यसो भनेर

ितनले चक सोरले भने, ३ “हामीले हाॆा परमेँवरका सेवकह का िनधारमा
मोहोर नलाउञ्जेल पृथ्वी, समुि वा

खह लाई केही हािन नगर।” र २ पऽुस

र् न्ु छ भन्ने कसै-कसैको
३:९-१४ "९ आफ्नो ूित ाको बारे मा ूभ ु िढलो गनुह

भनाइ भए तापिन उहाँ िढलो गनुह
र् न्ु न, तर कोही पिन नंट नहोस्, तर सबै जनाले

पँचा ाप ग न् भन्ने इच्छा गरे र ूभ ु ितमीह ूित धैयव
र् ान् हुनहु न्ु छ। १० तर

ूभ ुको िदन त चोरजःतै गरी झ ै आउनेछ, जसमा आकाशचािहँ ठू लो आवाजसाथ
िबितजानेछ, त वह

आगोको रापले पिग्लनेछन्, र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै

थोक भःम हुनछ
े न्। ११ यी सबै कुराह

र भिक्तको जीवनमा ितमीह

यसरी पग्लन्छन् भन्ने जानेर पिवऽता

कःता िकिसमका मािनस हुनपु छर्? १२ ितमीह

परमेँवरको िदन ूतीक्षा गदर्छौ, र त्यस िदनलाई निजक ल्याउन चाहन्छौ, जुन
िदन आकाशह

जलेर भस्म हुनछ
े न्, र त वह

आगोको रापमा पग्लनेछन्।

१३ तर उहाँको ूित ाबमोिजम हामी नयाँ ःवगर् र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेछ ,
जसमा धािमर्कताले वास गछर्।१४ यसकारण िूय हो, ितमीह
ूतीक्षा गनह

भएका हुनाले, उहाँको

र शािन्तमा बःनेह

िंटमा ितमीह

यी कुराको

दाग वा खोट नभएकाह

हुन ूयत्न गर।"

दु ह को न्याय गरे र परमेँवरले िवध्वंस हुरी बतास पठाउनुहन्ु छ

भनेर पुरानो करारले बताउँछ। अथार्त ् बतास परमेँवरले अन्यायमािथ गिरने

ँ ी उ नेछ, दुषटह
ु ो आध
्
फैसलाको ूतीक हो ("१९ हे र, बोधमा परमूभक
का

टाउकोमा भूमरीको झोक्का बजािरनेछ। २० आफ्नो मनका उ ेँयह
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िस

ु ो िरस मनछै न। आउने िदनह मा ितमीह ले यो राॆरी
नहोउञ्जेल, परमूभक

बुझ्नेछौ। २१ यी अगमवक्ताह लाई मैले पठाइन,ँ तापिन ितनीह

आफ्ना

सन्दे श िलएर कुदे र गए। ितनीह िसत म बोिलन,ँ तापिन ितनीह ले अगमवाणी
कहे ।" यिमर्या २३:१९-२१ र "दािनएलले भने, “मेरो दशर्नमा राती मैले

हे िररहँदा मेरो अिग आकाशका चार बतासह ले ठू लो समुिलाई मन्थन

गिरएका िथए।" दािनएल ७:२। "जब मािनसह को हुरीबतास जःतै मानव

अिभलाषलाई ःवगर्दूतह ले थामी राख्न छोड्दछन् तब मािनसह मा हुने

घमासान

फुित्कनेछन्।"-एलेन जी

न्दका तत्वह

पृ. ६१४बाट

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्,

पान्तिरत। जबसम्म परमेँवरका जनह को िनधारमा छाप

लगाइदन तबसम्म ती िबनाशकारी शिक्तह लाई परमेँवरको हःतक्षेपले
रोिकराखेको हुन्छ।

पौरािणक कालमा कुनै थोकलाई लालमोहर वा छाप लगाउनुको अथर्

त्यो थोक कसको हो भनेर थाहा पाउनका लािग हुन्थ्यो। यसरी नै सा ेितक
शब्दमा नयाँ करार अनुसार परमेँवरका जनह लाई छाप लगाउनुको अथर्
आफ्ना जनह
परमेँवरको

को हुन ् भनेर परमेँवरले

थाहा पाउनु हो (१९ तर

ढ़ जग खड़ै रहन्छ, र त्यसमा यो छाप लागेको छ, “ूभ ुले आफ्ना

जितलाई िचन्नुहन्ु छ,” र “ूभ ुको नाउँ िलने जित हरे क अधमर्बाट टाढ़ै रहोस्।”

२ ितमोथी २:१९)। आफ्ना जनह

को हुन ् भनेर परमेँवरलाई थाहा छ र

ितनीह लाई पिवऽ आत्माको लालमोहर वा छाप लगाइिदनुहन्ु छ ("१३

ितमीह , जसले सत्यको वचन, अथार्त ् आफ्नो मुिक्तको सुसमाचार सुन्यौ, र
उहाँमा िवँवास गर्यौ, उहाँमा नै ितमीह लाई ूित ा गिरएका पिवऽ आत्माको
छाप लगाइएको िथयो। १४ परमेँवरको आफ्नो सम्पि , अथार्त ् हामीह ले

हाॆो पूणर् उ ार नपाएसम्म उहाँका मिहमाको ूशंसाको िनिम्त पिवऽ आत्मा
हाॆो

उ रािधकारको

बैना

ु न्ु छ।"
हुनह

एिफसी

१:१३-१४

र

"अिन

परमेँवरका पिवऽ आत्मालाई दु:िखत नतुल्याओ, जसमा उ ारका िदनको
िनिम्त ितमीह

छाप लगाइएका छौ।" एिफसी ४:३०)। अन्तमा परमेँवरका

िवँवासी जनह को िनधारमा छाप लगाइिदएको हुन्छ। ती िवँवासी जनह

हुन ् जसले उहाँका आ ाह

पालन गदर्छन् (ूकाश १४:१,१२ "१ अिन मैले

ु एको मैले दे ख। उहाँको साथमा एक
हे र, र िसयोन डाँड़ामा थुमा खड़ा हुनभ
लाख चवालीस हजार िथए, जसका िनधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका िपताको
नाउँ लेिखएका िथए।...१२ परमेँवरका आ ाह

9२

पालन गन र येशूमािथ

िवँवास राख्ने (कितपय अङ्मेजी अनुवादह मा येशूको िवँवास भनेर अनुवाद
गिरएको छ) सन्तह को धै य र् धारण यसै मा छ। १३ अिन ःवगर्बाट आएको

यःतो आवाज मैले सुन, “यो लेख: अब उूान्त ूभ ुमा मनह

्
धन्यका हुन।”

आत्मा भन्नुहन्ु छ, “हो, ितनीह ले आफ्नो-आफ्नो पिरौमबाट आराम पाउनेछन्,

िकनिक ितनीह का काम ितनीह का पिछ लाग्नेछन्।” ूकाश १४:१२-

१३)। यो सबैले दे िखने िनधारमा लगाउने टीका जःतो होइन। यस सन्दभर्मा
एलेन जी

ाइट भ ह
ु न्ु छ "यो सत्यलाई आफ्नो िदमागमा ःथायीत्व िदएर राख्नु

हो। बौि क र आित्मक

पमा िवँवासीह

अटल भएर बःनु हो जसले गदार्

कुनै पिन पिरिःथितले िवँवासीलाई हल्लाउन सक्दै न।"-लाःट डे इभेन्टस्, पृ.
२२०बाट

पान्तिरत। त्यसको िठक िबपिरत जो परमेँवरको िव

मा वा

शैतानको पक्षमा रहन्छ त्यसलाई पशुको छाप लगाइिदएको हुन्छ ("१६ अिन
त्यसले साना र ठू ला, धनी र गरीब, फुक्का र कमारा सबैलाई ितनीह का

दािहने हात वा िनधारमा छाप लगाउन लायो। १७ त्यो छाप नभईकन कसै ले

पिन िकनमेल गनर् नपाउने भयो। त्यो छापचािहँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका
नाउँको सं ख्या हो।" ूकाश १३:१६-१७)।

ँ ीका
छाप लगाइएका परमेँवरका जनह को िवँवास ूत्येक िपढ

िवँवासीह लाई जाँिचरहे को हुन्छ। तर अन्तको समयमा हुने शङ्कटमा

परमेँवरका जनह
आ ाह

को हुन ् वा होइन भनेर िवँवास जाँच्ने तत्व उहाँका

हुन ् र येशूको िवँवास ितनीह मा हुन ु हो (ूकाश १२:१७,

१४:१२)। िवशेष गरे र येशू र उहाँले िसकाउनुभएको परमिपता परमेँवर नै

ु न्ु छ भनेर ठोकुवा गरे र दे खाउने चौथौ आ ा सबैको िवँवास
सृि कतार् हुनह

जाँच्ने तत्व हुन्छ ("ितनले चक सोरमा भने, “परमेँवरसँग डराओ, र उहाँलाई
मिहमा दे ओ। िकनिक उहाँका इन्साफको घड़ी आएको छ। ःवगर्, पृथ्वी, समुि
र पानीका मूलह

बनाउनुहन
ु ेलाई दण्डवत् गर।” ूकाश १४:७)। पौरािणक

इॐाएल अथार्त ् बाइबलको समयमा परमेँवरका जनह

को हुन ् भनेर दे खाउने

िचन्ह ितनीह लाई पालन गनर् अर्हाइएको साबथ िथयो ("१२ त्यसबाहे क
ितनीह लाई पिवऽ पान म परमूभ ु नै हुँ भन्ने कुरा ितनीह ले जानून ् भनेर

ितनीह

र मेरो बीचमा िचन्हको लािग मैले ितनीह लाई शबाथिदनह

ँ ...२० मेरा शबाथह
ठहराइिदए।

पिन

पिवऽ राख, र ती मेरो र ितमीह का बीचमा

िचन्ह होऊन्। तब ितमीह ले म नै परमूभ ु ितमीह का परमेँवर हुँ भनी
जान्नेछौ।” इजिकएल २०:१२,२० र "९ यसकारण परमेँवरका जनह का
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िनिम्त शबाथको िवौाम बाँकी नै छ। १० िकनिक परमेँवरको िवौाममा
ूवेश गन जोसुकैले पिन आफ्नो पिरौमदे िख िवौाम गछर्, जसरी परमेँवरले

आफ्नो पिरौमदे िख िवौाम िलनुभयो।" िहॄू ४:९-१०)। जसरी पुरानो

करारमा साबथ पालन गनह ले आफूह

परमेँवरको पक्षमा उिभरहे का छ

भनेर दे खाउँदथे भने त्यसरी नै युगको अन्तमा हुने अिन्तम शङ्कटमा येशूका

कमर्ठ िबँवासीह ले साबथलाई पालन गरे र आफूह

उिभरहे को कुरा ूमािणत गनछन्।

सृि कतार्को पक्षमा

युगको अन्तमा परमेँवरका जनह लाई लगाइने छाप सातवटा
महामारीह बाट जोगाउने सुरक्षा कवच हुनेछ (यही सन्दभर्मा इजिकयलले

आफ्नो दशर्नमा दे खेको कुरा यसरी लेख्दछन्: इजिकएल ९:१-११ "१ तब

उहाँले ठू लो सोरमा कराउनुभएको मैले सुन, “सहरका गारदह लाई हरे कको
हातमा आफ्नो हितयारसमेत ल्याओ।” २ तब छ जना मािनसह

हरे कले आ-

आफ्नो हातमा घातक हितयार िलएर उ रितर फकको मािथल्लो ूवेश ारबाट
आइरहे का मैले दे ख। सूती कपड़ा लाएको र कम्मरमा मसीदानी िभरे को एक

जना मािनस ितनीह िसत िथयो। ितनीह

िभऽ आए, र काँसाका वेदीको

छे उमा उिभए। ३ अब इॐाएलका परमेँवरको मिहमाचािहँ क बह दे िख

मािःतर हटे र मिन्दरको सँघारमा पुिगसकेको िथयो। तब परमूभ ुले त्यो सूती

कपड़ा लाउने र मसीदानी िभन मािनसलाई आफ्नो छे उमा बोलाउनुभयो, ४ र
त्यसलाई भन्नुभयो, “य शलेम सहरका चारै ितर गएर त्यसमा गिरएका सबै
िघनलाग्दा कामह

दे खेर शोक र िवलाप गन सबै मािनसह का िनदार-

िनदारमा एउटा िचन्ह लगा।” ५ मैले सुिनरहँदा उहाँले अ ह लाई चािहँ

भन्नुभयो, “ितमीह चािहँ दया वा क णा नगरी सहरिभऽ त्यसको पिछपिछ गएर
मार। ६ बूढ़ा मािनस, त ण-त णी, ःऽी र बालकह

सबैलाई खतम पार, तर

िनदारमा त्यो िचन्ह भएको कसै लाई पिन नछोओ। मेरो पिवऽःथानदे िख नै सु
गर।” यसै ले ितनीह ले मिन्दरको सामुन्ने भएका धमर्-गु ह दे िख नै यो काम
सु

गरे ।

चोकह

७ तब उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “मिन्दर िबटु लो पािरदे ओ, र

मािरएकाह का लाशह ले भिरदे ओ। जाओ!” यसै ले ितनीह

सहरका चारै ितर मानर् सु

छोिड़ए,ँ तब घोप्टो परे र

गएर

गरे । ८ जब ितनीह ले मादिथए, र मचािहँ एकलै

ँदै मैले भन, “हे परमूभ ु परमेँवर, य शलेममािथ

आफ्नो बोध खन्याउनुहँद
ु ा इॐाएलका बचेकाह

जम्मैलाई पिन के तपाईं

सवर्नाश गनुह
र् न्ु छ र?” ९ उहाँले मलाई भन्नुभयो, “इॐाएल र यहू दाका
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घरानाको पाप असाध्य ठू लो छ। दे श रक्तपातले भिरएको छ, र सहरचािहँ
अन्यायले भिरपूणर् छ। ितनीह

ु े दे शलाई त्याग्नुभएको छ,
भन्छन्, ‘परमूभल

ु े दे ख्नुहन्ु न’। १० यसै ले म ितनीह लाई िट
परमूभल

ँ
म
ाएर हे नछै न।

ितनीह लाई छो नेछैन,ँ तर जे ितनीह ले गरे का छन्, ितनीह को कामको
बदला म ितनीह कै िशरमा खन्याइिदनेछु।”

११ तब त्यो सूती कपड़ा

लगाएको र कम्मरमा मसीदानी िभरे को मािनसले यसो भनेर खबर ल्यायो,
र् एबमोिजम मैले गर।”
“तपाईंले मलाई आ ा गनुभ

इजिकएलले दे खेका

दशर्नको पृ भूिम ूकाश ७:१-३ले बुझाउँदछ " १ यसपिछ पृथ्वीमा वा
समुिमा वा

खमा बतास नचलोस् भनी चार ःवगर्दूतह

पृथ्वीका चारै

बतासलाई रोकेर पृथ्वीका चार कुनामा उिभरहे का मैले दे ख। २ तब जीिवत

परमेँवरको मोहोर साथमा िलई अक एक जना ःवगर्दूत पूवब
र् ाट उक्लेका

मैले दे ख। पृथ्वी र समुिलाई हािन पुर्याउने अिख्तयार िदइराखेका चार
ःवगर्दूतलाई यसो भनेर ितनले चक सोरले भने, ३ “हामीले हाॆा परमेँवरका
दासह का िनधारमा मोहोर नलाउञ्जेल पृथ्वी, समुि वा

खह लाई केही हािन

नगर” )। त्यसकारण ूकाश ६:१७मा उठाइएको ूँन परमेँवरको बोधको
िदनमा को खडा हुनसक्छको जवाफ आिखरमा पूरा हुन्छ: जो परमेँवरका

जनह मा छाप लगाइएको हुन्छ ितनीह

उहाँको बोधबाट सुरिक्षत भएर

उिभन सक्ने हुन्छन्।
हामीलाई छाप लगाइसकेको वा िसल गिरसकेको पिवऽ आत्माको िच

नदुखाऊ भनेर पावलले एिफसी ४:३०मा भन्दछन्। यसको अथर् के हो? कसैले

पिवऽ आत्मालाई कसरी िच
वा िनणर्यह

दुखाउँछ? तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा के पिरवतर्न

गनुह
र् न्ु छ जसले गदार् पिवऽ आत्माको िच

नदुखोस्?

२. छाप लगाइएका परमेँवरका जनह
ूकाश ७:४-८मा परमेँवरका िवशेष सं ख्यालाई लालमोहर वा छाप

लगाइने भिनएको छ। त्यो िवशेष सं ख्याको अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस्: "४ तब मैले

मोहोर लगाइएकाह को सं ख्या सुन। ितनीह
ितनीह

एक लाख चवालीस हजार िथए, र

इॐाएलका सन्तानको ूत्येक कुलबाट िथए। ५ यहू दाको कुलबाट

बा॑ हजारलाई मोहोर लगाइयो,

बेनको कुलबाट बा॑ हजारलाई, गादको

कुलबाट बा॑ हजारलाई, ६ आशेरको कुलबाट बा॑ हजारलाई, नप्तालीको

कुलबाट बा॑ हजारलाई, मनँशेको कुलबाट बा॑ हजारलाई, ७ िशिमयोनको
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कुलबाट बा॑ हजारलाई, लेवीको कुलबाट बा॑ हजारलाई, इःसाखारको कुलबाट
बा॑ हजारलाई, ८ जबूलूनको कुलबाट बा॑ हजारलाई, योसेफको कुलबाट बा॑

हजारलाई, बेन्यामीनको कुलबाट बा॑ हजारलाई मोहोर लगाइयो।"

जब मोहर लगाएइका मािनसह को सं ख्याको घोषणा गिरयो तब

मोहर लगाउन पूणर् भएको िथयो। इॐाएलका बार्ह कुलका १४४,०००

मािनसह लाई मोहर लगाइयो भनेर यूह ाले सुनेका िथए। यो वाःतिवक वा

अक्षरस सं ख्या नभएर त्यो सं ख्या के को ूतीक हो त्यसले हामीलाई त्यसको

अथर्ले बुझाउँछ। १४४,००० सं ख्यामा १२ गुणा १२ गुणा १,००० समावेस
भएको छ। परमेँवरका जनह लाई दे खाउने ूतीक वा िचन्ह बार्ह हो:

इॐाएलका बार्ह कुल र चचर् बार्ह ूेिरतह को जगमा बनाइएको िथयो

(एिफसी २:२० "त्यो घराना ूेिरतह

र अगमवक्ताह को जगमािथ बसालेर

ु न्ु छ")। यसरी
िनमार्ण भएको छ, र भींट येशू आफैचािहँ मुख्य कुने-ढु ो हुनह
अन्तको समयमा परमेँवरका जनह को पूणत
र् ालाई दे खाउन १४४,००० भनेर

खडा गिरएको छ: "सबै इॐाएलीह " (यहू दी र अयहू दीह ) जो येशूको
आगमनको िनिम्त पिखर्रहे का हुन्छन् र जो मृत्युलाई नचाखी ःवगर्मा ःवगीर्य

जीवह मा पिरणत गिर लिगनेछन् (रोमी ११:२५-२७ "२५ भाइ हो, आफ्नै
अिभमानमा ितमीह

बुि मान् हुन खोज्छौ िक भनेर ितमीह

यो रहःय बुझ

भन्ने म चाहन्छु , िक अन्यजाितह को सं ख्या पूणर् नभएसम्म इॐाएलीह को एक
अंशमा कठोरता आएको छ। २६ यसरी सारा इॐाएलको उ ार हुनछ
े , जःतो

लेिखएको छ: “उ ारक िसयोनबाट आउनुहन
ु ेछ, उहाँले याकूबबाट अधमर्
हटाउनुहन
ु ेछ।” २७ “अिन ितनीह सँग मेरो करार यही हुनेछ, जब म

ितनीह का पाप हरण गनछु ।” र १ कोरन्थी १५:५०-५३ "५० अब भाइ
हो, म ितमीह लाई यो भन्दछु , मासु र रगत ःवगर्का राज्यको हकदार हुन
सक्दै न, न त िवनाश अिवनाशको हकदार हुन सक्छ। ५१ हेर, म ितमीह लाई

एउटा रहःय भन्दछु , हामी सबै सुत्दै न , तर हामी सबैको पिरवतर्न हुनेछ, ५२

ँ ाको एक िनमेषमा, तुरहीको आिखरी आवाजमा। िकनभने,
एकै क्षणमा, आख
तुरही बज्नेछ, र मृतकह

अिवनाशी भएर जीिवत हुनेछन्। अिन हाॆोचािहँ

पिरवतर्न हुनेछ। ५३ िकनिक यस िवनाशी ःवभावले अिवनाशी, र यस
मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गनुप
र् छर्। ५४ जब िवनाशीले अिवनाशी र

मरणशीलले अमरत्व धारण गछर्, तब लेिखएको त्यो वचन पूरा हुनछ
े , “मृत्यु

िवजयमा िनिलएको छ”)। ूकाश ७ अध्यायमा उल्लेख गिरएका १२ कुल
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अक्षरस र वाःतिवक होइन िकनभने वतर्मान इॐाएलमा ती कुलह को
अिःतत्व छै न। ऐितहािसक कालमा उ र र दिक्षण इॐाएली राज्यह मा

इॐाएलका कुलह

िथए तर आज त्यो राज्यको अिःतत्व पिन छै न। जब

असेिरयाले इॐाएलमा हमला गरे तब उ रका दश कुलह लाई यु बन्दी

बनाएर लिगएको िथयो (२ राजा १७:६-२३)। ती कुलह

त्यस दे श र अ

दे शका जनताह सँगै िमिसन गएका िथए। त्यस पिरूेआयमा १२ कुल भन्दा
आजको यहू दीह को सं ख्यालाई िलइएको छै न।

फेिर ूकाश ७को जुन सूचीमा १२ कुलह

सूची बाइबलका अ

उल्लेख गिरएको छ त्यो

सूचीह सँग मेल खान्दै न (गन्ती १:५-१५ र इजिकएल

४८:१-२९सँग तुलना गनुह
र् ोस्)। ूकाश ७:५मा यहू दालाई ूथम कुलमा

उल्लेख गिरएको छ तर गन्ती १:५मा

बनको कुललाई ूथम कुल भनेर

उल्लेख गिरएको छ। फेिर दान र एृेमका कुलह को नाउँलाई मेिटएको छ

जब गन्ती १ र इजिकएल ४८मा उल्लेख गिरएको छ। तर त्यसको ठाउँमा
लेबी र युशूफ भनेर उल्लेख गिरएको छ (ूकाश ७:७,८)। दान र एृेमको
कुललाई ूकाश ७को सूचीमा उल्लेख नगिरएको िवशेष कारणह

छन्।

पुरानो करारमा ती कुलह

इॐाएली आःथालाई त्यागेर परमेँवरको इच्छा

िब

भएका

मूितर्पूजामा

सं लग्न

िथए

(१

राजा

१२:२८-३०

"२८

सरसल्लाह िलएर राजाले सुनका दुई वटा बाछा बनाए। ितनले मािनसह लाई
भने, “ितमीह लाई य शलेममा जान अित कंट हुन्छ। हे इॐाएल हो,
ितमीह लाई िमौदे शबाट िनकालेर ल्याएका ितमीह का दे वताह

त यहाँ पो

छन्।” २९ ितनले एउटा बेथेलमा र अक चािहँ दानमा ःथापन गरे । ३० अिन

यही कुरा इॐाएलमा पाप भयो। मािनसह
पूजा गनर् जान्थे।"

दानसम्मै त्यहाँ भएको दे वतालाई

होश् ४:१७ “एृाइम मूितर्ह को साथी भएको छ।

त्यसलाई छोिड़दे ओ")।
ूकाश ७को सूची त्यसकारण ऐितहािसक नभएर आित्मक हो।

ूकाश ७को सूचीमा दान र एृेम नभएकोले यो दे खाउँदछ िक परमेँवरलाई
िवँवासघात गिरएको हुनाले ती दुई कुलह

परमेँवरका लालमोहर लगाएका

मािनसह मा ःथान पाउनेछैनन्। नयाँ करारमा चचर्लाई पिन बार्ह कुल भनेर

सम्बोधन गिरएको छ (याकूब १:१ "परमेँवर र ूभ ु येशू भींटको सेवक

याकूबबाट: ठाउँ-ठाउँमा छरपंट भएका बा॑ कुललाई, अिभवादन")। ूकाश
७मा उल्लेख गिरएका १२ कुलह

ती परमेँवरका सम्पूणर् जनह
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हुन ् जो

युगको अन्तमा जुनसुकै पिरिःथितको सामना गनुप
र् रे तापिन परमेँवरूितको

आःथामा अटल भएर बःदछन्।
अनेकौ

परीक्षा,

स ट,

दु:ख,

क

झेलेर

बःनु

परे तापिन

जो

्
परमेशवरूितको
आःथामा अटल भएर बःछन् ितनीह लाई परमेँवरले बल
िदनुहन
े भनेर बाइबलमा िदइएका ूित ाह
ु छ

के तपाईँलाई थाहा छ?

३. ठू लो जमात
ूकाश ७:९,१०मा यूह ाले केवल १४४,०००बाहेक अ

जमात सन्तह

ठू लो

आफ्नो दशर्नमा दे ख्दछन्? ितनीह को बारे मा कःतो वणर्न

गिरएको छ? ितनीह

कहाँबाट आए? परमेँवरको िसं हासनको सामु ितनीह

र्ु ोस्: "९ यसपिछ कुनै मािनसले गन्न नसक्ने
के भनेर िचच्याइरहेका छन्? हेनह

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 उिभरहेको मैले दे ख। १० ितनीह

उच्च सोरले कराए: “िसं हासनमा

िवराजमान हुनहु न
ु े हाॆा परमेँवर र थुमामा मुिक्त छ।”

दे ख्दछन्। ितनीह को सं ख्या

यूह ाले ठू लो हुलका हुल मािनसह

यःतो अनिगिन्त िथयो िक ितनीह लाई कसै ले ग
कहाँबाट

आए

भन्दा

लगाइरहे का व ह

ितनीह

महाक

आएका

िथए,

ितनीह ले

थुमाको रगतले धोएर सेतो पािरएका िथए (ूकाश ७:१४

पान्तिरत)। त्यसको अथर् ितनीह
ितनीह

सहे र

सक्दै नथे। ितनीह

िवशेष समूहका िवँवासीह

िथए।

अनेक क को अनुभव गरे र येशूूितको िवँवास तथा आःथामा अटल

भएर िनिःकएका िथए। ितनीह को िन ालाई ितनीह ले लगाइ राखेको सेतो
व ले

जनाएको िथयो। त्यो िथयो येशूको िस

धािमर्कताको ूतीक।

"महाशङ्क " भ े शब्द बाइबलमा बारम्बार उल्लेख गिरएको छ। ितनीह ले

येशूूितको आःथाले गदार् पाएका दु:खक को बारे मा त्यस शब्दले सम्बोधन

गदर्छ

(उदाहरणमा

ूःथान

४:२९-३१

"तब

मोशा

र

हा न

गए, र

इॐाएलीह का जम्मै धमर्-गु ह लाई जम्मा गरे । ३० अिन परमेँवरले
मोशालाई भन्नुभएका सबै कुराह

हा नले ितनीह लाई बताए। मोशाले

ँ ाकै सामुन्ने ती िचन्हह
मािनसह का आख

दे खाए, ३१ र मािनसह ले

पत्याए। परमूभ ु इॐाएलीह को िचन्ता िलनुहन्ु छ र ितनीह को कंट पिन
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दे ख्नुभएको छ भनी जब ितनीह ले सुने, तब ितनीह ले आफ्ना िशर िनहुराएर

दण्डवत् गरी आराधना गरे ।", भजन ९:९ "िथचोिमचोमा परे काह का िनिम्त

ु न्ु छ, कंटको समयमा एउटा शरणःथान।", म ी २४:९
परमूभ ु िकल्ला हुनह
“तब ितनीह ले ितमीह लाई स ंटको लािग सुिम्पिदनेछन्, र ितमीह लाई

मानछन्, र मेरो नाउँको खाितर सबै जाितह ले ितमीह लाई घृणा गनछन्।",
ु े भनेको छु , िक ममा
यूह ा १६:३३ "मैले ितमीह लाई यी कुरा यस हे तल

ितमीह लाई शािन्त होस्। सं सारमा ितमीह लाई स ंट हुनेछ, तर साहस गर,

मैले सं सारलाई िजतेको छु ।” र रोमी ५:३,४ "३ यित माऽ होइन, तर हामी

आफ्नो स ंटमा रमाउँछ , यो जानेर िक स ंटले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ,
४ सहनशीलताले चिरऽ, र चिरऽले आशा उत्पन्न गराउँछ")। कितपय

एडभेिन्टःटह ले यो समूह १४४,००० भनेर बुझेका छन् भनेतापिन हामीले यो

बुझ्न सक्छ िक "ठू लो जमात वा िभड" भनेको युग युगदे िखका येशूका सम्पूणर्
िवँवासीह

हुन ् जसले उहाँूितको आःथाले गदार् शहीद भएका िथए र श

भोगेका िथए।
कसै ले ग

नसकेको ठू लो जमात वा हुलकाहुल मािनसह

भनेर

यूह ाले दे खेको वणर्नले मुिक्त भनेको अनुमहबाट पाइन्छ भ े बाइबलको

ँ
महान् िवषयबःतुलाई औल्याइएको
हामी दे ख्दछ । मुिक्तको लािग कसै ले दावी

गछर् भने आफ्नो धमर्कमर्ले होइन, कसै ले अजम्मरी जीवन पाउँछ भने आफ्नो

अथक ूयासबाट वा अ भन्दा आफू धमार्त्मा ब े ूितःपधार्बाट होइन, कोही

नयाँ ःवगर् र आकाशमा ूवेश गनर् चाहन्छ भने आफू धमीर् भएको कारणले

होइन तर येशू भी को धािमर्कता ारामाऽ हुन्छ। त्यो पिन परमेँवरको
अनुमह ारा पाउने कुरो हो।

"एक फेरा शैतानको पक्षमा उिभएर अत्यन्त जोिशलो भएर येशूको

िबपक्षमा यु

गनह

येशूलाई िवँवास गनर् पुगेपिछ उहाँको िनिम्त जोिशला

भएका एक जमात हुन्छन्।
भ ीमा हाले जःतै महास

ितनीह को िवँवासले गदार् ितनीह लाई आगोको

मा परे का हुन्छन्। तब ितनीह लाई आगोको

भ ुङ्मोबाट िनकािलए जःतै ितनीह
येशूूितको

भिक्तमा

अत्यन्त

उ ार गिरएका हुन्छन्। ितनीह नै

ूभाकारी पमा

लागेका

हुन्छन्।

ितनीह

मुिक्तदाता जता जता जानुहन्ु छ उहाँको पिछ पिछ लागेको यूह ाले दे खेका

िथए। अक

थरीका समूहले आफ्नो इसाई चिरऽलाई िस

पमा पिरणत

गरे का हुन्छन्। अनेक गलत िशक्षा र िवँवासघात गन ूवृि बाट ितनीह
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उम्केर परमेँवरको व्यवःथाको गिरमामलाई उचालेका हुन्छन्। कितपय

इसाई जगतले परमेँवरको व्यवःथालाई मा ु पदन अब त्यो बुसमा टाँिगयो

भनेर िसकाइरहे को सन्दभर्मा ती एक थरी हुलले युगौयुगदे िख परमेँवरको

व्यवःथामा ूितब ता दे खाउँदा करौड शहीद हुन पुगेका िथए। त्यसपिछ पिन

अक ठू लो हुल जुन कुनै मािनसले ग

नसिकने हुन्छन् जो सबै रा , भाषा,

जाित, कुल र मािनसह बाट िसं हासन र थुमाको अगािड खडा हुन्छन्।
ितनीह ले सेतो व

लगाएका हुन्छन् र हातहातमा खजुरका पातह

हुन्छन् (ूकाश ७:९)। ितनीह को यु

िलएका

समाप्त भएर ितनीह ले िबजय

पाएका छन्। ितनीह को डौड सिकयो र ितनीह ले पाउने इनाममा ितनीह
पुगेका छन्। खजुरका पातह

ु ो अथर् ितनीह ले
ितनीह का हातह मा हुनक

िजतेका छन् भ े हो भनेर बताउँदछ। येशूको िनमर्ल धािमर्कताको िचन्हःव प
ितनीह ले सेतो व
एलेन जी

पिहिरएका हुन्छन्। त्यो व

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ६६५बाट

ितनीह कै िनिम्त हुनेछ।"
पान्तिरत।

हो, एक फेरा तपाईँले येशूलाई िवँवास गरे र उहाँको मागर्मा िहँिडरहने

तपाईँको ूितव ताले गदार् तपाईँ उहाँको धािमर्कताको व ले पिहिरनुहन्ु छ। यो
तपाईँको िवँवासको बरदान हो। तर हामीह को दु:खक

र परीक्षामा त्यो

िवँवास अथार्त ् येशूूितको आःथामा कसरी अिडग भएर बःने? अझ सबै सुख
सुिबधा र उ ित भएको बेलामा पिन तपाईँले त्यो िवँवासलाई कसरी थमाइ
राख्ने? हेनह
र्ु ोस् व्यवःथा ८:११-१८ "११ सावधान बस! मैले ितमीह लाई

आज िदएका उहाँका आ ाह

र उहाँका िविधिवधान उल्ल न गरे र परमूभ ु

ितमीह का परमेँवरलाई नभ ुल। १२ नऽता जब ितमीह
र राॆा-राॆा घरह
वृि

खाएर तृप्त हुनछ
े ौ,

बनाएर बःनेछौ, १३ जब ितमीह का बगाल र बथानको

भएर जानेछ, र ितमीह का सुनचाँदी र ितमीह िसत भएका सबै थोक

ूशःत हुनछ
े न्, १४ तब ितमीह

अह ारी भएर ितमीह लाई दासत्वको दे श

िमौबाट ल्याउनुहन
ु े परमूभ ु ितमीह का परमेँवरलाई भ ुल्नेछौ। १५ उहाँले
ितमीह लाई िवषालु सपर् र िबच्छीह

भएको, िनजर्ल र

खो भूिम भएको

िवशाल र भयानक उजाड़-ःथानको बीचमा डोर्याउनुभयो। उहाँले ितमीह का

िनिम्त च ानबाट पानी िनकाल्नुभयो। १६ अन्त्यमा ितमीह को भलो होस् भनेर

उजाड़-ःथानमा ितमीह का पुखार्लाई थाहा नभएको मन्न खुवाएर उहाँले
ितमीह लाई नॆ तुल्याउनुभयो र जाँच्नुभयो। १७ “हाॆा हातको शिक्त र
बलले नै यो धन-सम्पि

हामीले कमाय ” भनी ितमीह ले मनमा सोचौला। १८
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तर परमूभ ु ितमीह का परमेँवरलाई सम्झ, िकनिक उहाँले नै ितमीह लाई

धन-सम्पि

ूाप्त

गन

शिक्त

िदनुहन्ु छ।

यसरी

नै

उहाँले

ितमीह का

पुखार्ह िसत बाँध्नुभएको करार िःथर गनुह
र् न्ु छ, जो आजसम्म छँदैछ।"

४. थुमाको पिछ पिछ लाग्नेह

युगको अन्तमा महाक

पाएर गिनएका १४४,०००का तीन मुख्य

चिरऽ वा िवशेषताह

छन् भनेर ूकाश १४:१-५ले बताउँछ। ती ःवभावह

ूकाश

बताए

१४:१२ले

अनुसार

युगको

अन्तमा

िजइरहने

सन्तका

ँ कसरी िमल्दछ? हेनह
र्ु ोस्: "१ अिन मैले हेर, र िसयोन डाँड़ामा
ःवभावह सग
ु एको मैले दे ख। उहाँको साथमा एक लाख चवालीस हजार िथए,
थुमा खड़ा हुनभ

जसका िनधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका िपताको नाउँ लेिखएका िथए। २ अिन

धेरै पानीह को आवाजजःतै, र ठू लो गजर्नको आवाजजःतो ःवगर्बाट आएको

एउटा सोर मैले सुन। मैले सुनक
े ो त्यो सोर वीणा बजाउनेह ले बजाइरहेका
वीणाको सोरजःतो िथयो। ३ िसं हासनको र ती चार जीिवत ूाणीह का र धमर्-

गु ह का अगािड ितनीह ले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट मोल ितरी

छु टाएका एक लाख चवालीस हजारले बाहेक कसैले त्यो गीत िसक्न
सक्दै नथ्यो। ४ ितनीह

ँ लसपस भएका िथएनन्, र आफूलाई चोखो
ःऽीसग

राखेका िथए। थुमा जता-जता जानुहन्ु छ उहाँको पिछपिछ लाग्नेह
् परमेँवर र थुमाको िनिम्त पिहलो फलको
हुन।

ियनीह

नै

पमा मािनसह का बीचबाट

ियनीह

मोल ितरी छु टाइएका िथए। ५ ितनीह का मुखमा कुनै झूट पाइएन,

ितनीह

िनंखोट छन्।" र ूकाश १४:१२ " परमेँवरका आ ाह

गन र येशूमािथ िवँवास राख्ने सन्तह को धैय र् धारण यसैमा छ।"

पालन

ूकाश १४:४,५मा उल्लेख गरे का १४४,००० िबशेष चिरऽभएका
सन्तह को साथमा युगको अन्तमा रहने परमेँवरका आ ाह

येशूको िवँवासहुनेह

पालन गन र

(ूकाश १४:१२)सँग उिभन पुग्नेछन्। ितनीह ले

युगको अन्तमा शैतानको ूचण्ड बोधको सामना गनुप
र् रे तापिन ितनीह

िवँवासमा अिडग भएर बसे िकनिक ितनीह को सम्बन्ध येशूसँग घिन
कुनै पिन

ीसँग लसपस नगरे का र शु

भ ुको अथर् के हो? १४४,०००मा भएको शु

आफ्ना

िथयो।

भएको ती १४४,००० िथए
तथा िनमर्ल चिरऽ यस

पृथ्वीबाट मुिक्त पाएका परमेँवरका ूथम फलह सँग (ूकाश १४:४) कसरी
सम्बिन्धत छ?
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अनैितक यौन सम्बन्ध परमेँवरसँग िवँवासघात गनुर् सरह हो।
युगको अन्तमा बेिबलोन बेँया र उनका छोरीह को बारे मा ूकाश १७:५मा
चचार् गिरएको छ ("५ त्यसको िनधारमा एउटा नाउँ लेिखएको िथयो: रहःय
पृथ्वीका

वेँयाह

र

िघनलाग्दा

कुराह की

आमा

महान् बेिबलोन")।

ितनीह सँग सं सारका मािनसह ले व्यिभचार गनछन् भनेर ूकाश १८:३ले
यसरी बताउँछ "िकनिक सबै जाितह ले त्यसको अशु

कामवासनाको म

िपएका छन्, र पृथ्वीका राजाह ले त्यससँग व्यिभचार गरे का छन्, र पृथ्वीका
व्यापारीह

त्यसको िवलािसताको ूभावले धनी भएका छन्।”
तर

१४४,०००

सन्तह

भी को

बफादारीमा

रिहरहनेछन्

र

बेिबलोन र इसाई हुँ भनेर दावी गन तर येशूको नीितमा निहँडी भड्केर गएका

इसाई वा चचर्ह को लसपसबाट आफूह लाई सुरिक्षत राख्दछन्। जहाँ जहाँ
थुमा जानुहन्ु छ त्यहाँ त्यहाँ १४४,००० पिछ पिछ लाग्दछन्। "मािनसह को
बीचबाट उ ार पाइएका" र "परमेँवर र थुमाका ूथम् फलह

वा अगौटे

फलह " (ूकाश १४:४) हुन ् भनेर १४४,०००को बारे मा थप चचार् गिरएको
छ। पौरािणक इॐाएलमा ूथम फल भन्दा खेतबारीको सबभन्दा उ म फल

वा अ ह

िथए जुन परमेँवरकहाँ ल्याइन्थ्यो (गन्ती १८:१२)। ूथम बाली

वा फल भनेर सम्बोधन गदार् मुिक्त पाएकाह

सं सारका मािनसह भन्दा िभ ै

छन् भनेर पिन सम्बोधन गिरएको पाइएको छ। याकूबले याकूब १:१८मा

यसरी उल्लेख गदर्छन् "उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचन ारा हामीलाई

ु े िक हामी उहाँको सृिंटको एक अगौटे फलजःतो
जन्म िदनुभयो, यस हेतल
बन्न सक ।" तर ूकाशको पुःतकमा लेिखएको १४४,००० सन्तह
समूह हुन ् जो मृत्यु नै नचाखी आफ्ना चोलाह

िबशेष

ःवगर्को ःवभावमा पिरणत

भएर ःवगर्मा उचािलनेछन् (१ कोरन्थी १५:५०-५२)। यसरी हामी यो भ
सक्दछ िक ितनीह

युग युगदे िख मुिक्त पाएका अगौटे फलह

येशूको आगमनमा मुिक्त पाएकाह को ठू लो जमातमा ितनीह

हुन ् जुन

समावेश हुनेछन्

(ूकाश १४:१४-१६ "१४ अिन मैले हे र, र एउटा सेतो बादल र त्यसमािथ

बःनुभएको मािनसको पुऽजःतो एक जनालाई दे ख, जसको िशरमा सुनको मुकुट
िथयो र हातमा एउटा धािरलो हँिसया िथयो। १५ अक

एउटा ःवगर्दूत

मिन्दरबाट बािहर आए, र बादलमािथ बःनुहन
ु ेलाई चक सोरले भने, “तपाईंको
हँिसया िलनुहोस्, र कटनी गनुह
र् ोस्, िकनिक कटनीको समय आएको छ, िकनभने
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पृथ्वीको बाली पूरै पािकसकेको छ।” १६ यसरी बादलमािथ बःनुहन
े े आफ्नो
ु ल
हँिसया पृथ्वीमािथ चलाउनुभयो, अिन पृथ्वीको कटनी भयो")।
आित्मक बेँयावृि

जान अजानमा भइरहनुको खतरा के हो? हामी त

सुरिक्षत छ भनेर हामीले ढुक्क मानेतापिन नपत्यािरलो तिरकाले हामी येशूको
नीितबाट अलिगएर आित्मक बेँयावृि मा कसरी फःन सक्छ ?
५. परमेँवर र थुमामा मुिक्त
युगको अन्तमा रहने परमेँवरका जनह

कुनै कल

नलागेकाह

िनंकल

कुनै दोष नभएका र चिरऽमा

हुन्छन् भनेर दे हायका पदह ले व्यक्त

र्ु ोस्, ूकाश १४:५
गदर्छन्। त्यो िःथितमा हामी कसरी पुग्न सक्छ ? हेनह
"ितनीह का मुखमा कुनै झूट पाइएन, ितनीह
३:१४ "यसकारण िूय हो, ितमीह
उहाँको

िंटमा ितमीह

िनंखोट छन्।", २ पऽुस

यी कुराको ूतीक्षा गनह

दाग वा खोट नभएकाह

भएका हुनाले,

र शािन्तमा बःनेह

हुन

ूयत्न गर।" र यहू दा २४,२५ "२४ अब, जसले ितमीह लाई पापमा फःनदे िख
बचाउन सक्नुहन्ु छ, र जसले ितमीह लाई आनन्दसिहत उहाँकै मिहमाको सामने
िनंकल

ूःतुत

गनर्

सक्नुहन्ु छ, २५

उही

एकमाऽ

परमेँवर, हाॆा

मुिक्तदातालाई येशू भींट हाॆा ूभ ु ारा मिहमा, ूभ ुत्व, पराबम र अिधकार युगयुग पिहलेदेिख आज र सदासवर्दा भइरहोस्। आमेन।"

१४४,००० सन्तह को ःवभावको अिन्तम गुणमा ितनीह को मुखमा

कुनै दोष िथएन। ितनीह

परमेँवरको िसं हासनको सामु िनद ष तथा िनंकल

िथए" (ूकाश १४:५)। परमेँवर नै छै न, परमेँवर को हो आिद भनेर ढु क्क
भएर बःनेह ले शैतानको झुटो जालोमा फःन िनणर्य गदर्छन् भने युगको

अन्तमा हुने परमेँवरका जनह को व्यवहार, बोलीमा कुनै खराब िनयत
दे िखएको हुँदैन। मुिक्त पाउन ितनीह ले सत्यलाई ूेम गन हुन्छन् ("९
शैतानको कामकाजबमोिजम पापको मािनस सारा शिक्त र छलपूणर् िचन्हह

र

चमत्कारसिहत, १० र नाश हुनेह लाई छलमा पान समःत दुंटतासिहत

आउनेछ, िकनिक ितनीह ले सत्यलाई ूेम गनर् र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे ।
११ यसै कारण ितनीह ले झू टा कुरामा िवँवास ग न् भनेर परमेँवरले

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

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

थेसलोिनकी २:९-१२)। "दोष वा दाग नभएका" (मीक शब्दमा amomos
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आमोमोस वा "िनंखोट वा कुनै कसुर नभएको भनेर अथर् लगाइन्छ) भनेर

येशूूितको िन ामा अिडग

१४४,०००लाई सम्बोधन गिरएको अथर् ितनीह
भएर बसेका भनेर बुझाउँछ। परमेँवरका जनह
गदर्छ (लेबीह

पिवऽ हुन बाइबलले आ ान

१९:२ "१ परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, २ “सबै इॐाएली
पिवऽ होओ, िकनभने म, परमूभ ु ितमीह का

समुदायलाई भन्: ‘ितमीह

परमेँवर, पिवऽ छु ।" र १ पऽुस २:९ "तर ितमीह

त च ुिनएका वंश,

राजकीय पूजाहारीिगरी, पिवऽ जाित, परमेँवरका िनजी ूजा हौ। उहाँले

ितमीह लाई अन्धकारदे िख उहाँका उदे कको ज्योितमा ल्याउनुभयो, तािक
ितमीह

उहाँका आश्चयर्पूणर् कायर्ह को घोषणा गनर् सक।" अॄाहम र

अय्यूब िनद ष िथए (उत्पि

१७:१ "१ जब अॄाम उनान्सय वषर्का भए तब

परमूभ ु अॄामकहाँ दे खा पनुभ
र् यो, र ितनलाई भन्नुभयो, “म सवर्शिक्तमान्
परमेँवर हुँ। मेरो सामु िहँ , र िनद ष भएर बस।" र अय्यूब १:१ "१ ऊज

दे शमा अय्यूब नाउँ भएका एक जना मािनस बःदथे। ितनी िनद ष र सोझो

जीवन िबताउँथे। ितनी परमेँवरसँग डराउँथे र दुंटताबाट अलग बःथे")।

येशूलाई आफ्नो मुिक्तदाता भनेर महण गन ूत्येक भक्तलाई परमेँवरको सामु
पिवऽ हुन र िनद ष जीवन यापन गनर् आ ान गिरएको छ (एिफसी ५:२७

"उहाँले दाग वा चाउरी नभएको, अथवा यःता कुनै कुरा नभएको तेजःवी

मण्डली आफैकहाँ ूःतुत गनर् सकून्, र त्योचािहँ पिवऽ र िनंखोट होस्।" र

िफिलप्पी २:१५ "िक ितमीह चािहँ िनद ष र सुधा भएर टे ढ़ा र बरािलएका
पुःताको बीचमा परमेँवरका िनंखोट सन्तान होओ, जुन पुःताको बीच सं सारमा
ितमीह

ताराह झ चम्कन्छौ")।
रोमी

३:१९-२४मा

अत्यन्त

िनणार्यक

सत्य

हामीह को

सामु

र्ु ोस्
तेःयार्इएको छ। त्यसलाई सध आत्मसात् गिरराख्नु िकन ज री छ? हेनह
"१९ अब हामी जान्दछ , जे-जित व्यवःथाले भन्छ, व्यवःथामुिन हुनह
े लाई नै

भन्छ, िक हरे क मुख चूप रहोस्, र सारा सं सार परमेँवरको अिग जवाफदे ही
होस्। २० यसैकारण व्यवःथाको कमर्ले कोही ूाणी उहाँको

िंटमा धमीर्

ठहिरनेछैन, िकनिक व्यवःथा ारा नै पापको चेतना हुन्छ। २१ तर अब त
व्यवःथािवनै परमेँवरबाट आउने धािमर्कता ूकट भएको छ। त्यसैको गवाही

व्यवःथा र अगमवक्ताह ले िदएका छन्। २२ येशू भींटमा िवँवास गन
सबैमािथ परमेँवरको धािमर्कता िवँवास ारा ूकट भएको छ। िकनभने केही

भेद छै न, २३ िकनिक सबैले पाप गरे का छन्, र परमेँवरको मिहमासम्म
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पुग्नबाट च ुकेका छन्। २४ परमेँवरका अनुमहको वरदानले भींट येशूमा
भएको उ ारबाट ितनीह

िस मा धमीर् ठहिरएका छन्।"

जब सं सारको इितहासको अन्त हुन्छ तब १४४,०००ले येशूको

चिरऽलाई ूितिबिम्बत गरे का हुन्छन्। ितनीह ले पाएको मुिक्तले ितनीह लाई
येशूले के गनुभ
र् यो सोलाई ूितिबम्ब गिरनेछ। ितनीह ले

आफ्नो कुनै

धमर्कमर्बाट वा आफू पिवऽ छु भनेर दावी गनबाट आफूले मुिक्त पाएका
होइनन् तर येशूको अनुमह ारामाऽै मुिक्त पाएका ह

भनेर दावी गनछन्

(एिफसी २:८-१० "८ िकनभने अनुमहबाट िवँवास ारा ितमीह ले उ ार
पाएका छौ– र यो ितमीह
कमर्ह

आफैबाट होइन, यो त परमेँवरको वरदान हो– ९

ारा होइन, नऽता मािनसले घमण्ड गनछ। १० िकनिक हामी असल

कामह का िनिम्त भींट येशूमा सृजना गिरएका उहाँका हातका सीप ह ।

ु े परमेँवरले पिहलेबाटै ती तयार गनुभ
हामी ती बमोिजम िहँड़ भन्ने हे तल
र् एको
िथयो")। १४४,०००ले आफ्ना पोशाकह

थुमाको रगतले धोएर सेतो

बनाएका हुन्छन् (ूकाश ७:१४) र यःता परमेँवरका जनह
िनद ष र िनंखोट हुन्छन् (२ पऽुस ३:१४

उहाँको सामु

पान्तिरत)।

"जबसम्म हामी हामीह का मुिक्तदाताको ःव पलाई ूितिबम्ब गदन

तबसम्म सबै सांसािरक तत्वबाट हामी खािरएको हुनपु छर् र सफा हुनपु दर्छ। यस
ूिबयाले हामीह

पिन परमेँवरको ःवभावमा सहभागी हुन सक्छ ।

"जब यस सं सारमा जीवनका सबै सं घषर्ह को अन्त्य हुन्छ, जब
हामीह का

सबै

अ श ह

येशूका

पाऊमा

फुकालेर

परमेँवरका सन्तह को मिहमा हुनछ
े तब माऽ हामीह

पापरिहत छ

भनेर दावी गन सक्षम हुनछ
े ।"-एलेन जी

मेसेजज
े , बुक ३, पृ. ३५५,५६बाट

पान्तिरत।

राख्दछ ,

जब

मुिक्त पाएकाछ र
ाइट, सेलेक्टे ड

अनन्त जीवनको तयारीमा सिबय भएर पिवऽ जीवन हामी कसरी

िजउन सक्छ ? फेिर त्यसै वखत हामी अितवादी भएर हामी अ भन्दा धमार्त्मा,

िस , पिवऽ वा असल छ भनेर दावी गद अ बाट अलग भएर बःने ूवृि बाट
हामी कसरी बच्ने?
उपसं हार:
थप जानकारीको िनिम्त: एलेन जी

ाइट ार िलिखत सेलेक्टे ड मेसेजेज, पृ.

३५३-३५७को अध्याय "िसनफुलनेस एण्ड सालभेशन" पढ्नुहोस्।
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इसाई जगतमा युग युगदे िख १४४,००० सन्तह को बारे मा अत्यन्त
वादिववाद भइरहे को पाइन्छ। ूकाशको पुःतकमा ती १४४,००० सन्तह
ँ ीह
सं सारको इितहासको अन्तमा रहने परमेँवरका अिन्तम िपढ
खुलासा गिरएको छ। ितनीह ले अनेक महाक ह

हुन ् भनेर

भोग्नेछन् र अिन्तम सात

महामारीबाट ितनीह लाई सुरिक्षत रािखनेछ भनेर हामीलाई बताइएको छ

(हे नह
र्ु ोस् ती क

भोग्नेह लाई परमेँवरले िदनुभएको ूित ा: भजन ९१:७-

१६ "६ न त अन्धकारमा फैिलने

ढ़ीदे िख, न मध्यिदनमा नाश गन

महामारीदे िख डराउनेछौ। ७ एक हजार जना ितॆो निजक लो लान्, र ितॆो
दािहने हाततफर् दश हजार जना, तर ितॆो निजक त्यो आउनेछैन। ८ ितमीले

ँ ाले माऽ त्यो अवलोकन गनछौ, र दुंटह को ूितफल दे ख्नेछौ।
आफ्ना आख

ु ाई आफ्नो वासःथान बनायौ भने– परमूभ ुलाई, जो
९ यिद ितमीले सव च्च ूभल

ु न्ु छ– १० ितॆो कुनै अिनंट हुनेछैन, ितॆो घरको निजक
मेरो शरणःथान हुनह
कुनै िवपि

आउनेछैन। ११ िकनिक उहाँले आफ्ना ःवगर्दूतह लाई, ितॆा सबै

मागर्मा रक्षा गनर्लाई आ ा िदनुहन
ु ेछ। १२ ितनीह ले ितमीलाई आफ्ना हात-

हातै थाम्नेछन्, नऽता ितॆो खु ा ढु ामा ठोिकनेछन्। १३ ितमीले िसं ह र
गोमनलाई कुल्चनेछौ, जवान िसं ह र सपर्लाई ितमीले पैतालामुिन लतानछौ।

१४ परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “त्यसले मलाई ूेम गरे को हुनाले, म त्यसलाई
छु टाउनेछु।त्यसले मेरो नाउँ महण गरे को छ, यसकारण म त्यसको रक्षा

गनछु ।१५ त्यसले मेरो पुकार गनछ, र म त्यसलाई उ र िदनेछु। त्यसका

दु:खको घड़ीमा म त्यससँग हुनेछु, म त्यसलाई छु टकारा िदनेछु, र आदर
गनछु । १६ लामो आयु िदएर म त्यसलाई सन्तुंट तुल्याउनेछु, र त्यसलाई म

उ ारको दशर्न िदनेछु")। परमेँवरूित ितनीह को िन ालाई यसरी जाँिचनेछ

िक िवगतका कुनै पिन समयमा कसै लाई पिन जाँिचएको िथएन।
त्यस १४४,०००मा

ाक्कै को होला भनेर हामीलाई ूकट

गिरएको छै न। ितनीह को पिहचान रहःयमय छ जुन परमेँवर आफैले

राख्नुभएको छ (व्यवःथा २९:२९ "ूकट नभएका कुराह

परमूभ ु हाॆा

् तर हामीले यस व्यवःथाका सम्पूणर् वचन पालन गनर्लाई
परमेँवरका हुन।
ूकट भएका कुराह

्
हाॆा र हाॆा सन्तानका लािग सदाको िनिम्त हुन")।

ती मुिक्त पाएका सन्तह को समूह को हुने होला भनेर केवल भिवंयलेमाऽै
दे खाउनेछ। यस रहःयको बारे मा हामीलाई एलेन जी
गराउनुभएको छ:
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ाइटले यसरी सतकर्

दशर्नह

"चचर्मा यःता मािनसह को उपिःथित हुनेछ जब अनेक अनुमािनत
र मनगढन्ते कथाह बाट इसाईह लाई मुग्ध पारे र परमेँवरको

वचनबाट टाढा रािखन्छ। अन्त्यन्त महान् आित्मक

ान, मािनसको आत्मालाई

उचाल्ने र ूिति त सत्यह लाई िवँवासीह ले आफ्नै िदमागमा लुकाएर
नराखोस परमेँवरले िदनुभएको छ। जब मािनसह ले यस दशर्न त्यस दशर्न

वा यस मत त्यस मत भनेर भ ुिलरहन मनपराउँछन्, जब ितनीह लाई
आवँयक नै

नभएको कौतुहलता वा चासोूित िदमाग िखयाउँछन् तब

परमेँवरले ितनीह लाई अगुवाई गिररहनुभएको होइन भनेर मािनिलनुपछर्।
परमेँवरको

वचनमा

निसकाइएका

कुराह लाई

अनेक

अनुमान

गरे र

मािनसह को सामु ूःतुत गनुर् परमेँवरको योजना होइन। आित्मक जीवनलाई
सहयोग नगन िबिभ

ूँनह को बारे मा वादिववाद गरोस् भ े परमेँवरको

चाहना होइन। उदाहरणमा १४४,००० जना सन्तह मा को को हुन ् भ े एक
िज ासा हो। यो र अ

िज ासाह

परमेँवरले च ुिनएकाह ले िछटै थाहा

पाउनेछन् भ े कुरामा कुनै ि िवधा छै न।"-एलेन जी
बुक १, पृ. १७४बाट

पान्तिरत।

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,्

िचन्तनमनन:
अ) यो सावधानीूित ध्यान िदनुहोस्: "एक लाख चौवािलस हजारमा हामी
सामेल हुन हामी परमेँवरले िदनुभएको सबै शिक्तले ूयत्न
गर ।"-एलेन

जी

ाइट

कमेन्टन्टस्,

कमेन्टरी, ठे ली ७, पृ. ९७०बाट

द

एसिडए

बाइबल

पानतिरत। यिद हामी युगको

अन्त्यमा रहेकाछ भने त्यस १४४,०००को सं ख्यामा सहभागी हुन
हामीले ूयत्न गनुर् आवँयक छ। तर तपाईँको दै िनक जीवनमा
यस ूयासले कसरी ूभाव पानर् सक्छ? नयाँ गीत गाउने पिन
१४४,००० सन्तह को एक िबशेष ःवभाव हो। यो गीत अ

कसैले गाउन सक्दै न िकनभने यो गीत व्यिक्तगत अनुभवको गीत

हो जुन ् कुनै पिन िवगतको इितहासका समूहले गाएका िथएनन्
(ूकाश १४:३-५ "३ िसं हासनको र ती चार जीिवत ूाणीह का र

धमर्-गु ह का अगािड ितनीह ले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे।
पृथ्वीबाट मोल ितरी छु टाएका एक लाख चवालीस हजारले बाहेक
कसैले त्यो गीत िसक्न सक्दै नथ्यो।४ ितनीह
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ँ लसपस
ःऽीसग

भएका िथएनन्, र आफूलाई चोखो राखेका िथए। थुमा जता-जता
जानुहन्ु छ उहाँको पिछपिछ लाग्नेह
थुमाको
ियनीह

िनिम्त पिहलो

फलको

् परमेँवर र
नै हुन।

ियनीह
पमा

मािनसह का

बीचबाट

मोल ितरी छु टाइएका िथए। ५ ितनीह का मुखमा कुनै

झूट पाइएन, ितनीह

िनंखोट छन्।" र ूकाश १५:२,३ "२

ँ िमिसएका काँचको समुिजःतो मैले दे ख। त्यहाँ पशु र
आगोसग
त्यसको मूितर्मािथ र त्यसका नाउँको सं ख्यामािथ िवजय पाउनेह

आफ्ना हातमा परमेँवरको वीणा िलई त्यस काँचका समुिको
िकनारमा खड़ा िथए। ३ ितनीह ले यसो भनेर परमेँवरका दास

मोशाको भजन र थुमाको भजन गाउँदैिथए, “हे परमूभ ु परमेँवर

ू र् छन्, युग-युगका
सवर्शिक्तमान्, तपाईंका कायर् महान् र आँचयर्पण
महाराजा, तपाईंका मागर् धािमर्क र सत्य छन्।" जब तपाईँले

आफ्नो जीवनलाई हेनह
र्ु न्ु छ तब तपाईँको आित्मक िहँडाइमा हुने

ँ को ताजा अनुभवमा तपाईँको
परमेँवरसग
गीत

गुञ्जीरहेको

परमेँवरले

पाइरहनुभएको

तपाईँलाई

पिहला

छ?
के

दयमा कःतो खालको

के

तपाईँको

गनुभ
र् यो

भनेर

जीवनमा
बासी

अनुभवह मामाऽ सोच िवचार गराइरहनुहन्ु छ िक? के यसले

परमेँवरूित तपाईँको बतर्मान समपर्णतामा कमी आएको त होइन?

आफ्नो जीवन परमेँवरमा फेिर समपर्ण गनर् अिहले नै तपाईँले
आफ्नो ब्यवहारमा के पिरवतर्न गनुर् आवँयक छ?

आ) येशूको बारे मा थाहा पाउनु र उहाँलाई नै व्यिक्तगत जीवनमा

िच म
ु ा के फरक छ? यिद कसैले "येशू कःतो हुनहु न्ु थ्यो?" भनेर

सवाल गदार् तपाईँको जवाफ कःतो हुने होला र िकन?

10८

कथा ६

तसार्उने सपनाह

आन्टोिनयो होसे आॄे न, ४५, साओ टोमे र िूिन्सपे
साओ टोमे र िून्सपेको राजधानी साओ टोमे हो। यो पिँचम

अिृकाको समुि िकनारबाट पर रहे को टापु दे श हो।

आन्टोिनयो साओ

टे मोमा कर उठाउने पुिलस अिफसर िथयो। तर काम गरे को केही मिहनािभऽै
ऊ केटीसँग लाग्दा उसले आफ्नो काम गुमाउनुपरे को िथयो। त्यस केटीलाई

िववाह गनर् ऊ वाध्य भएको िथयो। अिहले काम नपाएर भ तािररहे को

आन्टोिनयोको जीवन अत्यन्त क कर िथयो। एक वषर्पिछ रक्सी बनाउने

कारखानामा उसले काम पायो। तर आन्टोिनयोको वैवािहक जीवन नारकीय

िथयो। घरमा सध झगडा हुन्थ्यो। ौीमतीलाई मनाउन उसले धेरै कोिशस

गदर्थ्यो तर आन्टोिनयोले उनलाई िरझाउन सकेन। आिखरमा ितनीह को
बीचमा पारपाच ुके नै भयो। केही समयपिछ उसको बुबाको मृत्यु भयो।
आन्टोिनयो अत्यन्तै उदास भयो र जीवनदे िख िवरक्त लागेर जाँडरक्सी िपउन
थाल्यो। अिल्सना नाउँ गरे की
ीसँग िववाह नै नगिर आन्टोिनयो बःन
थाल्यो। ितनीह ले दुई छोरा र एक छोरो पाए।

"मेरो जीवन अत्यन्तै जिटल भएको िथयो। मैले धेरै रक्सी िपउन
ँ घर चलाउन चािहने पैसा पुग्दै नथ्यो" आन्टोिनयोले िवगतको
थालेको िथए।
दु:ख पोखाउँदै यस कथाका लेखकलाई भन्यो। भताभ ु भएको जीवनलाई झन
भताभ ु पानर् आन्टोिनयोले अनेक नराॆो सपनाह
दे ख्न थाल्यो। उसले

दे खेको अनौठो सपनाह दे िख उसको मन काँप्न थाल्यो। साओ टोमेका
मािनसह ले आफूह ले दे खेका सपना अथर्पूणर् भएको ठान्दछन्। यिद कसै ले
बाढी आएको सपना दे ख्यो भने दु:खक आउँछ भनेर ितनीह ले िवँवास
गदर्छन्। यिद आफ्नो सपनामा ःथानीय फलफूल दे ख्यो भने त्यो दे िखने

मािनसको पिरवारमा मृत्युको घन्टा बजेको हुन्छ भनेर िवँवास गदर्छन्।
तर एक रात आन्टोिनयोले दे खेको सपनामा बाढी र फलफूल दे खेको िथएन।
तर उसले सपनामा आफू दुईवटा भरे ह को अगािड उिभरहे को दे खेको िथयो
र आफूले झोला बोिकरहे को दे खेको िथयो। एउटा भरे अत्यन्तै फरािकलो

िथयो भने अक भरे साँगरु ो िथयो। झोला बोकेर फरािकलो भरे चढ्न त
सक्छ तर साँगरु ो भरे मा चढ्न नसक्ने उसले भे ाएको िथयो। अिन फेिर
उसले अक सपना पिन दे ख्यो। त्यस सपनामा ऊ िहँड्दै जाँदा एउटा ढोकामा

आइपुग्यो तर त्यहाँ एउटी मिहलाले ठू लो ढु ा िलएर उसलाई रोिकन्। उसले
ढु ालाई पन्छाउन सकेन तर एउटा साँगरु ो बाटो उसले दे ख्यो र त्यहाँबाट ऊ
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घॐे र िभऽ पःयो। जब ऊ ढोकाबाट िभऽ पःयो तब त्यहाँ एउटा गुफा
दे ख्यो। त्यस गुफामा पानीको पोखरी िथयो। कसै ले आन्टोिनयोलाई पोखरीितर
औल्याउँदै िथयो। जब आन्टोिनयो िबउँिझयो तब त्यो सपनादे िख ऊ चिकत

भयो। "मैले सपनाको बारे मा बुझ्न सिकँन तर परमेँवरले केही कुरा ूकट
गिररहनुभएको मैले महसुस गर" उसले भन्यो। एकिदन आन्टोिनयो रक्सी
कारखानको धनीको घरमा काम गद िथयो तब त्यहाँ एक जना िछमेकीले

उसलाई ःथानीय सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा हुने सुसमाचारीय कायर्बममा

भाग िलन िनम्तो िदयो।
ु ा सुसमाचारीय कायर्बममा जब आन्टोिनयो समावेस भयो तब
त्यस रात बेलक
पाःटरले बोलेको वचन सुनेर उसलाई ठू लो धक्का लाग्यो। उनले म ी
७:१३,१४ पढे का िथए जसमा लेिखएको छ "साँघरु ो ढोकाबाट पस।
फरािकलो ढोकाले फरािकलो बाटोमा लान्छ र त्यसले नाश ल्याउँछ।
त्यहाँबाट जानेह धेरै छन्। साँघरु ो ढोकािभऽ जान किठन छ। जो मािनस
त्यसबाट पःछ उसको जीवन किठन हुन्छ र केवल केहीमाऽ त्यसबाटो
भे ाएर जान सक्छन्" ( पान्तिरत)।
आन्टोिनयो अक रात पिन अझ धेरै सुसमाचार सु चचर्मा आयो।
"जब मैले सुसमाचारीय कायर्बममा भाग िलदै गए ँ तब साँघरु ो ढोकाबाट पःन
मेरो अगािड जे जे िथ ती हटाउनुपनैरहे छ भनेर महसुस गर। सानो भरे बाट
जान मेरो जीवनमा जे िथए ितनलाई हटाउनु पन आवँयकता भएको मैले
ठान" उसले भन्यो। उसको जीवनमा जे जे भारह
छन् जसले उसलाई
िथिचराखेको छ सपनामा उसले बोकेको झोलाको अथर् त्यो िथयो भनेर उसले
बुझ्यो र पोखरीको अथर् बिप्तःमा रहे छ भनेर पिन थाहा पायो। "मेरो जीवनमा
जुन तत्वह ले दास बनाइराखेको िथयो त्यसलाई हटाएपिछ म बिप्तःमा िलन
तयार हुनेछु भनेर मैले ःवीकार" निहिच्कच्याइकन उसले भन्यो।
दुवै आन्टोिनयो र उसको ौीमतीले बिप्तःमा िलए र पिछ दुवैले
औपचािरक पमा िववाह गरे ।आज वषर् ४५को आन्टोिनयो एउटा काठको
काम गन व्यापारको पैसाको िहसाब राख्ने काम गदर्छ। जुन चचर्मा उसले
सुसमाचारीय ूचारमा भाग िलएको िथयो त्यही चचर्मा आज ऊ िडकन भएर
चचर्लाई सहयोग गिररहे कोछ।
अिहले उसको जीवन जिटल होइन तर व्यविःथत भएको छ। "म
धेरै खुशी छ। हामीलाई सबै थोक िदनुभएकोमा म परमेँवरलाई धन्यवाद
िदन्छु " परमेँवरूित आभारी भएर उसले भन्यो। (यस ऽैमािसक भेटीको केही
भाग साओ टोमेमा दुव्यर्सनमा लािगरहे का युवायुवतीह लाई सहयोग गनर्
पुनःथार्पना भवन बनाउन ूदान गिरनेछ)।
-लेखक आन्ि ु मेकचेःने
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