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सात तरु ही

यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश ८:१-१३, गन्ती १०:८-१०, इजिकएल
१०:२ ूकाश १०:१-११, दािनएल १२:६,७, ूकाश ११:१-१३ र
लेबीह

१६।

ू ले आफ्नो
यस अध्यायको मूल सार पद: "तर ती िदनह मा जब सात ःवगर्दत

तुरही फुक्नै लाग्छन्, उहाँले आफ्ना सेवक अगमवक्ताह लाई घोषणा गनुभ
र् एझ

परमेँवरको रहःय पूरा हुनछ
े ।" ूकाश १०:७।
जब पाँचौ लालमोहर खोिलएको

त्यसबेला परमेँवरका जनह को

ँय यूह ालाई दे खाएको िथयो

वावासी ितनले दे खेको कुरा हामीले प

सारा युगह मा रहे का परमेँवरका िवँवासी जनह को

।

वावासीलाई त्यस

ँयले ूितिबिम्बत गदर्छ। परमेँवरका ती िन ावान भक्तजनह

उहाँको

बेदीमुिन्तर न्याय र सही फैसलाको िनिम्त िचच्याइ रहे का िथए: "कितञ्जेल, हे

ूभ ु?" (ूकाश ६:१०

पान्तिरत)। ःवगर्बाट आकाशवाणी भएर ितनीह लाई

पखर्न साहस िदन्छ िकनभने ितनीह लाई हानी गन मािनसह लाई परमेँवरले

गनुह
र् न
ु े न्यायको िदन आउँदैछ। ूकाश ६:१५-१७ले यस सं सारमा येशूको
आगमनको िचऽण गदर्छ र उहाँका इमान्दारी र िन ावान भक्तह लाई खराब
गनह ूित उहाँले गनुह
र् न
ु े न्यायको फैसला उहाँको साथमा भएको िथयो। पाँच

लालमोहर खोिलँदा परमेँवरका जनह को दु:खक को

ँय दे िखएको िथयो।

यो हाबेलको समयदे िख युगको अन्तसम्म दु:खक

पाएका परमेँवरका

जनह को इितहास िथयो। आफ्ना सेवकह को रगत (ूकाश १९:२)को

बदला आिखरमा उहाँले िलनुनै हुनेछ। जुनसुकै क

जनह

पाएतापिन परमेँवरका

ु न
िन ावान भएर बःनुपदर्छ र आफ्ना जनह को ूाथर्ना उहाँले सु ह
ु ेछ

भनेर ितनीह ले िवँवास गिररहनुपदर्छ।

आफ्ना दिवएका वा दवाएका जनह को पक्षमा र ितनीह लाई
नोक्सान पुर्याउने मािनसह को िबपक्षमा परमेँवरले इितहासभरी हःतक्षेप
गनुभ
र् एको िथयो भनेर यूह ाले दशर्न दे खेका सात तुरहीको

ँयले बताउँदछ।

आफ्ना जनह को दु:खक मा परमेँवर च ुप लागेर बःनुभएको छै न भनेर
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ढु क्क हुन ु होस् भ े िवँवास िदलाउन सात तुरहीह को दशर्न ँयको उ ेँय
हो।
१. सन्तह को ूाथर्ना

सात जना ःवगर्दूतह ले आआफ्ना हातमा तुरही िलएर फुक्न तयार

भएर परमेँवरको सामु उिभरहे को यूह ाले दे खेको िचऽ ूकाश

यो अध्याय सु

गरे का िथए। तर तुरही फुक्नुभन्दा अिघ अक

८मा लेखेर

ँय त्यहाँ

दे खा पछर्। तुरहीह को अथर् के हो भनेर त्यसको धािमर्क अथर् बुझाउन त्यो
ँय घुसािरएको िथयो।

य शलेममा रहे को पिवऽ मिन्दरमा िदनिदनै गिरने दे हायको सेवा
िविधह को वणर्न साथै ूकाश ८:३, पढ्नुहोस्: बाइबलबारे िटप्पणी गिरएको
ु ा थुमाको बिलको बारे मा व्याख्या गिरएको
यहू दीह को पुःतकमा ूत्येक बेलक
ँ नमा रहे को अग्नी बेदीमा थुमालाई बिल चढाएर रािखन्थ्यो
छ। मिन्दरको आग

र त्यसको रगत बेदीको आधारमा पोखाइन्थ्यो। खिटएको एक पुजारीले सुनको
भाँडोमा रहे को धुप िलएर मिन्दरिभऽ जान्थ्यो अिन पिवऽ ःथानमा रहेको

सुनको बेदीमा धुप चढाउँथ्यो। जब पुजारी त्यहाँबाट िनःकन्थ्यो तब आफूसँग
रहे को धुपको भाँडोलाई पेटीमा फ्याँक्थ्यो। त्यसले ठू लो आवाज िनकाल्थ्यो।

त्यस बखत सात जना पुजारीह ले सातवटा तुरही फुक्थे। त्यसको अथर् त्यस
िदनमा मिन्दरमा हुने सेवाकायर् िसि एको बुझाउँथ्यो।
अब

ूकाश

८:१-५

पढ्नुहोस् "१

जब

थुमाले

सात

मोहोर

तो नुभयो, तब ूाय: आधा घण्टासम्म ःवगर्मा सन्नाटा छायो। २ परमेँवरको

सामुन्ने उिभने सात ःवगर्दूतह लाई मैले दे ख। ितनीह लाई सात वटा तुरही

िदइयो। ३ अिन अक एउटा ःवगर्दूत आए, अिन सुनको धुपौरो िलएर वेदीको
छे उमा खड़ा भए। िसं हासनको सामुन्ने रहे का सुनको वेदीमािथ सबै सन्तह का

ूाथर्नासँग चढ़ाउनका िनिम्त ितनलाई धेरै धू प िदइयो। ४ धू पको धू वाँ

सन्तह का ूाथर्नाका साथ ःवगर्दूतको हातबाट परमेँवरको सामुन्ने मािःतर
गयो। ५ तब ःवगर्दूतले धुपौरो िलएर वेदीको आगो त्यसमा भिरिदए, र

पृथ्वीमा फ्याँिकिदए। अिन मेघ गजर्नह , आवाजह , िबजुलीको चमकह
उत्पन्न भए र भूकम्प गयो।"

ु ीपख गिरने सेवाकायर्को लवज ूकाश ८:३पृथ्वीको मिन्दरमा बेलक

५मा ूयोग गिरएको हामी दे ख्न सक्दछ । परमेँवरको िसं हासनको अिघ
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रहे को सुनको बेदीमा ःवगर्दूतले पाएको धुपको अथर् मह वपूणर् छ। त्यो धुपको
अथर् परमेँवरका जनह को ूाथर्ना हो (ूकाश ८:३)। ितनीह को ूाथर्नाको
जवाफ अब परमेँवरले िदनुभएको िथयो।
ूकाशको पुःतकमा सातवटा तुरहीह को बारे मा मह वपूणर् सन्दे श
िदइएको छ: सात तुरहीको अथर् िबिोही मानव जगतूित गिरने परमेँवरको
न्याय हो। ती दु

मानवह ले परमेँवरका जनह लाई दु:ख साःती र दवाउने

नीित िलँदा ती जनह को

वावासी भएको िथयो। त्यो बन्दन सुनेर

र् एको िथयो। थुमा पी
परमेँवरले ती दु ह लाई के गन भनेर फैसला गनुभ
येशूको मृत्युपिछ तुरहीह

बजाइएका िथए। यो ूिबया अथार्त ्

सताइएका

परमेँवरका सन्तह को ूाथर्ना येशूको दोॐो आगमन नहुँञ्जेल बिमक पमा

र्ु ोस् ूकाश ११:१५-१८ "१५ अिन सात ःवगर्दूतले आफ्नो
चिलरहनेछ (हेनह

तुरही फुके, र त्यसपिछ ःवगर्मा यसो भन्ने ठू ला-ठू ला आवाज गुिञ्जए,

“सं सारको राज्य हाॆा ूभ ुको र उहाँका भींटको राज्य भएको छ, अिन उहाँले
सदासवर्दा राज्य गनुह
र् न
े ।” १६ अिन परमेँवरको सामुन्ने आफ्नो-आफ्नो
ु छ

िसं हासनमा बःने ती चौबीसै धमर्-गु ह ले घोप्टो परी परमेँवरलाई दण्डवत्
गरे , १७ भन्न लागे, “हे परमूभ ु परमेँवर सवर्शिक्तमान्, हामी तपाईंलाई

ु न्ु छ र जो हुनह
ु न्ु थ्यो, िकनभने तपाईंले आफ्नो ठू लो
धन्यवाद चढ़ाउँछ , जो हुनह
सामथ्यर् हातमा िलनुभयो र राज्य गनर् थाल्नुभयो। १८ जाित-जाितह

बु

भए, तर तपाईंको बोध ूकट भयो। मरे काह का इन्साफको समय आयो, र
तपाईंका दासह

र अगमवक्ताह

र सन्तह लाई र तपाईंका नाउँको डर

मान्ने ठू ला-सानाह लाई इनाम िदने समय, र पृथ्वीको िवनाश गनह लाई नाश
गन समय आयो")।

ँ
ूकाश ८:५सग
इजिकएल १०:२ पढ्नुहोस्: ूकाश ८:५ "तब

ःवगर्दूतले धुपौरो िलएर वेदीको आगो त्यसमा भिरिदए, र पृथ्वीमा फ्याँिकिदए।
अिन मेघ गजर्नह , आवाजह , िबजुलीको चमकह

उत्पन्न भए र भूकम्प

गयो।" र इजिकएल १०:२ "२ तब परमूभ ुले त्यो सूती कपड़ा लगाएको
मािनसलाई भन्नुभयो, “क बह का मुिन्तर रहेका पाङ्माह का बीचमा जा। ती

क बह का बीचमा भएको जिलरहेको आगोको भ ुङ्मो हातमा िलएर सहरमािथ
छिरदे ।” तब मैले हेदार्हेद त्यो िभऽ पःयो।" परमेँवरमािथ िवँवास नगरे र ॅ

भएको य शलेममा आगो फ्याँिकएको

ँय इजिकएलले दे खेका िथए। त्यसले

ूकाशको पुःतकमा वणर्न गिरएको तुरहीह को ःवभावलाई कसरी ःप
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पादर्छ?

ःवगर्दूतले बेदीबाट धुपौरोमा आगो भदर्छन् र पृथ्वीमा फ्याँक्दछन्।
त्यो आगो त्यही बेदीबाट िनकािलएको िथयो जहाँ परमेँवरका सन्तह को

ूाथर्ना थुिूएको िथयो। यो अथर्पूणर् मा ुपछर्। त्यही बेदीबाट आगो आएको
तथ्यले सातवटा तुरहीको आवाजबाट ल्याउने न्याय पृथ्वीका मािनसह मा

खिनएको र त्यो परमेँवरका जनह को ूाथर्नाको जवाफमा िथयो भनेर

बुझाउँछ। साथै परमेँवरले आफ्नो समयमा ती सन्तह को पक्षमा हःतक्षेप
गनुह
र् न
ु ेछ भनेर पिन त्यस घट्नाले दे खाउँदछ। मिन्दरको पेटीमा वा ःवगर्दूतले

धुपौरो फ्याँिकएको अथर्ले यो पिन बुझाउन सक्दछ िक अिहलेसम्म येशूले
गिररहनुभएको सन्तह को िनिम्त पहल सध चिलरह । उहाँ चाहनुहन्ु छ िक
पापीह

उहाँलाई िवँवास गरे र आआफ्ना पापह बाट फकर्ु न् र त्यसो गदार्

उहाँले ितनीह को पाप क्षमा िदइएर परमेँवरको सामु उहाँले ितनीह लाई

सफाइ िदनुहन्ु छ। तर पापीह लाई पँचाताप गरे र पापबाट फिकर्न िदएको
समय सिकनेछ भनेर पिन ूभ ुको वचनले िसकाउँदछ। (हे नह
र्ु ोस्: ूकाश
२२:११,१२ "११ दुंट काम गनले दुंट काम गिररहोस्, अँलील काम गनले

अँलील काम गिररहोस्, धमार्त्माले धािमर्क कायर् गिररहोस्, र पिवऽ जनचािहँ

पिवऽ नै भइरहोस्।” १२ “हे र, म चाँड़ै आउँदैछु। हरे क मािनसलाई उसले

गरे अनुसार िदने ूितफल मसँग छ।",यशैया ४०:१० "हे र, परमूभ ु परमेँवर

ु न्ु छ, र उहाँको हातले शासन गनुह
पराबमसाथ आउँदैहन
र् न्ु छ। हे र, उहाँको
ु ह

इनाम उहाँिसतै छ, र उहाँको ूितफल उहाँकै साथमा छ।", यशैया ६२:११
"परमूभ ुले

पृथ्वीको

पल्लो

छे उसम्म

घोषणा

गनुभ
र् एको

छ:

“िसयोनकी

ु न्ु छ! हे र,् उहाँको ूितफल उहाँिसतै
छोरीलाई भन, ‘हे र,् तेरा मुिक्तदाता आउँदैहन
ु ह

छ, र उहाँको इनाम उहाँकै साथ हुनेछ’।” र भजन २८:४ "४ ितनीह का

काम र ितनीह ले गरे का दुंट कमर्अनुसारको ूितफल ितनीह लाई िदनुहोस्,
ितनीह का हातका कमर्अनुसारको ूितफल ितनीह लाई िदनुहोस्, र ितनीह ले
पाउनुपन दण्ड ितनीह लाई िदनुहोस्")।
२. तुरहीह को अथर्
परमेँवरका जनह को पक्षमा हःतक्षेप गन उहाँको कायर्लाई जनाउन
ूकाशको पुःतकले पुरानो करारमा ूयोग गिरएका तुरहीह लाई ूतीकको
पमा ूयोग गिरएको छ। पौरािणक इॐाएलको दै िनक जीवनमा तुरहीह ले
अत्यन्त मह वपूणर् भूिमका खेलेका िथए (उदाहरणमा, गन्ती १०:८-१० "८
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“हा नका छोराह , पूजाहारीले नै तुरहीह

फुक्ने ग न्। यो ितमीह

र

ितमीह का भावी पुःताका लािग अनन्तको िविध होस्। ९ आफ्नै दे शमा
ितमीह मािथ िथचोिमचो गन शऽुका िव
ितमीह ले

तुरही ारा

जनाउ-ध्विन

मा ितमीह

फुक्नू।

तब

लड़ाइँ गनर् जाँदा

परमूभ ु

ितमीह का

परमेँवरको सामु ितमीह को सम्झना हुनेछ, र ितमीह का शऽुह बाट
ितमीह को

रक्षा

तोिकएका चाड़ह
चढ़ाउँदा

हुनेछ।

ितमीह ले

१०

ितमीह का

हषर्का

िदनमा– ितमीह का

र औ ंसीका चाड़ह मा– आफ्ना होमबिल र मेलबिलह
तुरही

बजाउनू, र

आफ्ना

परमेँवरको

सामुन्ने

ती

ितमीह का सम्झनाको िनिम्त होऊन्। म परमूभ ु ितमीह का परमेँवर हुँ।”
र २ इितहास १३:१४,१५ "१४ जब यहू दाका मािनसह ले फकर हे रे, तब

ितनीह ले लड़ाइँ आफ्नो अिघ र पिछ दुवैितर रहे छन् भनी दे खे। तब
ितनीह ले सहायताको िनिम्त परमूभ ुलाई पुकारे । पूजाहारीह ले आफ्ना तुरही

फुके, र यहू दाका मािनसह ले िचच्च्याएर कराए। १५ ितनीह ले त्यसो गदार्

परमेँवरले यारोबाम र सबै इॐाएलीह लाई अिबया र यहू दाको सामुन्ने पराःत
गनुभ
र् यो।"

जब

तुरहीको

आराधनाको समयलाई

आवाज

मािनसह ले

सम्झन्थे। यु मा,

सुने

तब

मिन्दरमा

हुने

ूाथर्ना

पिन

कटानीको समयमा

र िविभ

चाडबाडमा तुरहीह लाई ूयोग गिरन्थ्यो।
जब

तुरहीह

फुिकन्थ्यो

तब

त्यसको

साथसाथै

गिरन्थ्यो। आराधनाको समयमा र चाडबाडमा तुरही फुक्दा परमेँवरको करार

आफ्ना जनह सँग भएको याद िदलाउँथ्यो। परमेँवरको िदनको लािग मािनस
तयार हुन पिन तुरही फुिकन्थ्यो (योयल २:१ "िसयोनमा तुरही फुक, मेरो

पिवऽ डाँड़ामा चेताउनी ध्विन बजाओ। दे शमा बःनेह

सबै थरथर कामून,्

िकनिक परमूभ ुको िदन आउँदैछ, त्यो निजकै छ।" यु को समयमा तुरही

फुक्दा मािनसह ले के गन भनेर िनदशन िदइन्थ्यो, यसलाई चेतावनीःव प

पिन ूयोग गिरन्थ्यो र आफ्ना जनह को उ ार गनर् परमेँवरसँग िबिन्त गनर्
तुरही बजाइन्थ्यो। ूकाशको पुःतकमा उल्लेख गिरएका तुरहीह को पृ भूिम

पुरानो करारमा ूयोग गिरने तुरहीह

िथए।

ूकाश ८:१३ र ूकाश ९:४,२०,२१मा उल्लेख गिरएको सातवटा

े य के हो? हेनह
र्ु ोस्, "मैले हेर, र मध्य आकाशमा
तुरहीले फुक्ने न्यायको उ ँ

उिड़रहेको एउटा ग ड यसो भन्दै चक सोरले कराएको सुन, “फुक्न बाँकी

रहेका तीन ःवगर्दूतका अ

तुरहीका आवाजको कारणले पृथ्वीमा वास
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गनह लाई िधक्कार! िधक्कार! िधक्कार!” (ूकाश ८:१३) र "अिन पाँच

ःवगर्दूतले आफ्नो तुरही फुके, र मैले एउटा तारा दे ख, जो ःवगर्बाट पृथ्वीमा

खसेको िथयो। त्यस तारालाई अतल कुण्डको साँचो िदइयो... ४ ितनीह लाई

आदे श िदइयो, िक पृथ्वीका घाँस वा कुनै बोट-िब वालाई हािन नगनू,र् तर मानवजाितका ितनीह लाई माऽ हािन गनू र् जसको िनधारमा परमेँवरको मोहोर
छै न।... २० यी िवपि

ारा नमािरएका बाँकी मािनसह ले आफ्ना हातका

कामबाट अझ पिन पँचा ाप गरे नन्। ितनीह ले भूतह लाई र दे ख्न नसक्ने,

सुन्न नसक्ने र िहँ न नसक्ने सुन, चाँदी, काँसा, ढु ा र काठका मूितर्ह लाई पुज्न

छोड़े नन्। २१ ितनीह ले आफूले गरे को हत्या, जादूगरी, व्यिभचार र चोरीको
पँचा ाप गरे नन्। (ूकाश ९:१,४,२०-२१)।
ूकाशको

पुःतकमा

उल्लेख

गिरएका

तुरहीह बाट

ल्याउने

घट्नाह ले आफ्ना जनह को ूाथर्नाको जवाफ ःव प इितहासभिर परमेँवरले

गन हःतक्षेपलाई जनाउँदछ। मुख्यत लालमोहरले परमेँवरका जनह

ह

भनेर दावी गन मािनसह को बारे मा भिनएको छ भने तुरहीले यस सं सारमा
रहने परमेँवर िवरोधी मानव जाितको िब

गिरने न्यायको आगमनलाई

जनाइएको िथयो (ूकाश ८:१३ "मैले हे र, र मध्य आकाशमा उिड़रहे को
एउटा ग ड यसो भन्दै चक सोरले कराएको सुन, “फुक्न बाँकी रहे का तीन

ःवगर्दूतका अ
िधक्कार!

तुरहीका आवाजको कारणले

िधक्कार!

िधक्कार!”)।

फेिर

पृथ्वीमा वास गनह लाई

त्यसै बखत

पृथ्वीमा

रहे का

दु

मािनसह लाई पँचाताप गनर् चेतावनीःव प पिन तुरही फुिकएको िथयो।

समय आउने छ जब पँचाताप गन अबसर सबैले गुमाउनेछन्।

यूह ाको समयदे िख र यस पृथ्वीको इितहासको अन्तसम्म हुने िविभ

घट्नाह लाई सातवटा तुरहीह ले ढाक्दछ (ूकाश ११:१५-१८ "१५ अिन

सात ःवगर्दूतले आफ्नो तुरही फुके, र त्यसपिछ ःवगर्मा यसो भन्ने ठू ला-ठू ला

ु ो र उहाँका भींटको राज्य भएको
आवाज गुिञ्जए, “सं सारको राज्य हाॆा ूभक

छ, अिन उहाँले सदासवर्दा राज्य गनुह
र् न
े ।” १६ अिन परमेँवरको सामुन्ने
ु छ
आफ्नो-आफ्नो

िसं हासनमा

बःने

ती

चौबीसै

धमर्-गु ह ले

घोप्टो

परी

परमेँवरलाई दण्डवत् गरे , १७ भन्न लागे, “हे परमूभ ु परमेँवर सवर्शिक्तमान्,

ु न्ु छ र जो हुनह
ु न्ु थ्यो, िकनभने
हामी तपाईंलाई धन्यवाद चढ़ाउँछ , जो हुनह

तपाईंले आफ्नो ठू लो सामथ्यर् हातमा िलनुभयो र राज्य गनर् थाल्नुभयो। १८

जाित-जाितह

बु

भए, तर तपाईंको बोध ूकट भयो। मरे काह का
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इन्साफको समय आयो, र तपाईंका दासह

र अगमवक्ताह

र सन्तह लाई र

तपाईंका नाउँको डर मान्ने ठू ला-सानाह लाई इनाम िदने समय, र पृथ्वीको
िवनाश गनह लाई नाश गन समय आयो”)। जब ःवगर्मा सन्तह को ूाथर्ना
पुग्छ (ूकाश ८:३-६) र सं सारभिर सुसमाचार सुनाइन्छ तब ती तुरहीह

फुिकन्छ (ूकाश १०:८-११:१४)। तुरही फुकेर ल्याउने न्याय केवल

्
आंिशकमाऽ हुन।
सृि को एक ितहाइ भागलाईमाऽ असर पादर्छ। सात

तुरहीले यो घोषणा गदर्छ िक परमेँवरले आिधकािरक पमा यस सं सारलाई
आफैले शासन गन समय आइपुगेको छ। रोचक त यो छ िक सातवटा

फुक्ने घट्नाको समय त्यही समयकालमा ढािकएको पाइन्छ जस

तुरहीह

सात चचर्ह

र सातवटा लालमोहरको समय ढािकएको िथयो:

ूथम दुई तुरहीले ती रा ह को िखलाफमा बजाइएको िथयो जसले

येशूलाई बुसमा टाँगे र सु का चचर्ह लाईयेशू िविोही य शलेम र रोमी

साॆाज्यले सताए। मध्य युग अथार्त ् पाच शताब्दीदे िख पन्ि शताब्दी सम्मका
वचन अनुसार नचल्ने पितत

इसाई ह भनेर दावी गन तर परमेँवरको शु
इसाईह को िब

मा परमेँवरले गिरने न्यायलाई तेॐो र च थो तुरहीको

आवाजले िचऽण गदर्छ।

मध्ययुगको इितहासको अिन्तम समय र सुधारवादी इसाईह को
उदयपिछ

आएका

बाइबलको

नाउँमा

आएका

िविभ

धमर्दशर्नह

बाइबलसँग बािझने िशक्षा वा दशर्नह ले ल्याएका िविभ
नाउँमा यु

तर

मतभेद र धमर्को

गन मािनसह को िववरण ती पाँच र छै ठ तुरहीको आवाजले

गदर्छन्। यी समयह मा शैतानले अनेक जालझेल गिर चमत्कारीय काम गरे र
मािनसह लाई

परमेँवरितर

मन

लगाउन

निदन

ूयास

गदर्छन्।

दु

आत्माह ले तन्ऽमन्ऽ, जादु टु नामुना, मरे का आत्माह लाई जगाउने जःता
छली

िबयाकलाप

अत्यन्तै

बढ्नेछन्।

अन्तमा

आर‐‐मागे ोनको

यु मा

सं सारलाई होमीनेछ।

इितहास रगतै रगतले भिरएको र पीडा र दु:खक ले भिरएको छ भ े

कुरामा कसैको दुईमत छै न (किरब चार करोड भन्दा बिढ इसाईह

शहीद

भएका छन् र ितनीह मा पिन इसाई भिननेह ले नै आफ्ना मत नमा ह
े लाई
सताएका िथए)। यस दु:खदायी वाःतिवकताको बीचमा

येशूले हाॆो िनिम्त

गनुभ
र् एको ूित ा कितको अचम्म लाग्दो छ भनेर हामीले कसरी महसुस गन?
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ँ खोिलएको लेखा पुःतक
३. ःवगर्दूतसग

युगको अन्तसम्म छै ट तुरहीले हामीलाई ल्याउँदछ। यस समयमा

परमेँवरका जनह लाई के गनर् आ ान गिरएको छ त? सात

तुरहीको

आवाज फुक्नुअिघ बीचमा एउटा घट्ना घुसािरएको छ। युगको अन्तमा
र् न कामलाई त्यस घट्नाले व्याख्या
परमेँवरका जनह ले पाउने अनुभव र गनुप
गदर्छ।

ूकाश १०:१-४ पढ्नुहोस् र त्यहाँ के भइरहेको छ सो सोच्नुहोस्।

"१ मैले बादलमा लपेिटएको अकार् शिक्तशाली ःवगर्दूतलाई ःवगर्बाट ओलका
दे ख। ितनको िशरमा इन्िे णी िथयो, र ितनको मुहार सूयज
र् ःतो र पाउह

आगोका खामाजःता िथए। २ ितनको हातमा खोिलराखेको एउटा सानो
चमर्पऽको मु ो िथयो। ितनले आफ्नो दािहने खु ा समुिमा र दे ॄे खु ा जिमनमा

राखे। ३ अिन िसं ह गजझ ितनी ठू लो सोरले कराए, र ितनी कराएपिछ सात मेघ
गजर्नह को आवाज आयो। ४ जब ती सात मेघ गजर्नह ले आफ्नो-आफ्नो

आवाज िनकाले, म लेख्नै लागेको िथए,ँ त्यसै बेला ःवगर्बाट यसो भन्ने आवाज
मैले सुन, “ती सात मेघ गजर्नह ले िनकालेका आवाजलाई गुप्त राख, र ती

नलेख।”
भी

"यूह ालाई िनदशन िदने शिक्तशाली ःवगर्दूत अ

ु न्ु थ्यो"-एलेन जी
आफै हुनह

ठे ली ७, पृ. ९७१बाट

कोही नभएर येशू

ाइट कमेन्टस्, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी,

पान्तिरत। उनले आफ्नो पाऊ समुि र जिमनमा

राख्दछन्। यसले उहाँको जगतव्यापी शासनलाई जनाउँछ र िवँवव्यापी
मह वपूणर् घोषणा गन लागेको भनेर दे खाउँछ। उनी िसं ह जःतै गिजर्न्छन्।

िसं हको गजर्न परमेँवरको आवाज हो भनेर पिन दे खाइन्छ (होशे ११:१०

"१० ितनीह ले परमूभ ुलाई प

ु न्ु छ, उहाँका बालकह
उहाँ गजर्नह

ु न्ु छ। जब
ाउनेछन्। उहाँ िसं हझ गजर्नह

थरथर काम्दै पिँचमबाट आउनेछन्।" र

ूकाश ५:५ "५ तब धमर्-गु ह मध्ये एक जनाले मलाई भने, “नरोऊ! हे र,

यहू दाका कुलको िसं ह, दाऊदको मूल यो मु ो र यी सात वटा मोहोरह

खोल्न

ु एको छ")। ती गजर्नह ले के भने सो लेख्न यूह ालाई अनुमित
िवजयी हुनभ
िदएको िथएन। भिवंयका कित कुराह

छन् जुन ् परमेँवरले हामीह लाई

यूह ाबाट ूकट गनुभ
र् एको छै न।
ूकाश १०:५-७ र दािनएल १२:६,७मा साझा शब्दह

छन्। ती के

् हेनह
हुन?
र्ु ोस् "५ तब समुि र जिमनमा उिभएका जुन ःवगर्दूतलाई मैले दे खेका
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िथए,ँ ितनले आफ्नो हात ःवगर्ितर उचाले। ६ अिन सदासवर्दा जीिवत रहनुहन
ु ,े

तथा ःवगर् र त्यसमा भएका कुराह , पृथ्वी र त्यसमा भएका कुराह , समुि र

र् न
त्यसमा भएका कुराह लाई सृिंट गनुह
े ो नाउँमा ितनले शपथ खाएर अब
ु क

िढलो हुनछ
े ै न भने। ७ तर ती िदनह मा जब सात ःवगर्दूतले आफ्नो तुरही

फुक्नै

लाग्छन्, उहाँले

आफ्ना

दास

अगमवक्ताह लाई

घोषणा

गनुभ
र् एझ

परमेँवरको रहःय पूरा हुनछ
े ।" ूकाश १०:५-७ र "५ तब म, दािनएलले हेर

र मेरो सामु अ
जना अक पि

दुई जना उिभए, एक जना नदीको यतापि

िकनारमा र एक

िकनारमा। ६ तीमध्ये एक जनाले नदीको पानीमािथ हुने

मलमलको लुगा लगाउनेलाई भने, “यी अचम्मका कुराह

समय लाग्ला?”

पूरा हुन अिघ कित

७ त्यस नदीका पानीमािथ हुने मलमलको लुगा लगाएका

मािनसले आफ्नो दायाँ हात र बायाँ हात ःवगर्ितर उठाए, र सदासवर्दा रहनुहन
े ो
ु क
नाममा यसो भनेर ितनले शपथ खाएका मैले सुन, “यो साढ़े तीन वषर्का* िनिम्त

हुनछ
े । जब पिवऽ जनह को शिक्त अन्तमा: तोिड़नेछ, तब यी सबै कुरा पूरा

हुनछ
े न्।” दािनएल १२:५-७।

"अब समय छै न" (ूकाश १०:६)मा जब ःवगर्दूतले भन्दछन् त्यो

शब्दलाई मीक भाषामा बोनोस chromos भनेर सम्बोधन गिरएको छ।
त्यसको

अथर्

उक्त

ःवगर्दूतले

समयको

अविधलाई

सम्बोधन

गिरएको

ँ
ँ छ जब ःवगर्दूतले उनलाई
दे खाउँछ। यसले दािनएल १२:६,७लाई औल्याउ
सन्तह को सतावटको बारे मा उल्लेख गदर्छ। त्यो अविध समय, समयह

र

आधा समय अथार्त ् १,२६० वषर्लाई बुझाउँछ (त्यो समय सन् ५३८-१७९८
हो)। यस समयमा रोमन क्याथोिलक चचर् वा पोपले बाइबल र बाइबललाई
माऽ मा

चाहने इसाईह लाई सताएका िथए ("उसले सव च्चको िव

मा

बोल्नेछ र उहाँका पिवऽ जनह लाई अत्याचार गनछ र ठहर्याइएका समय र
व्यवःथाह

फेनर् ूयत्न गनछ। पिवऽ जनह

साढ़े तीन वषर्सम्म* उसको

हातमा सुिम्पइनेछन्" दािनएल ७:२५)। दािनएल र ूकाशको पुःतकमा
उल्लेख

गिरएको

भिवंयवाणीको

एक

िदनले

एक

वषर्लाई

जनाउँछ

("ितमीह ले त्यस दे शको भेद िलन चालीस िदन िबताएका िथयौ, यसकारण
िदनको एक वषर् गरी चालीस वषर्सम्म ितमीह ले आफ्नो अधमर्को फल भोग्दै
रहनेछौ, र ितमीह ूित म नाराज भएको ितमीह ले थाहा पाउनेछौ’।" गन्ती
१४:३४-३५ र “ती िदन पूरा भइसकेपिछ फेिर दािहनेितर कोल्टे पर ् र
यहू दाका घरानाको पाप भोग्। यस पल्ट मैले चालीस िदन तेरो िनिम्त तोकेको
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छु , ूत्येक वषर्को लािग एक िदन" इजिकएल ४:६)। समय भनेको एक वषर्,
समयह

भनेको तीन वषर् र आधा समय भनेको आधा वषर्। ३६० िदनको

अथर् ३६० वषर् अथार्त ् तोिकएको समयह
वषर्ह

जम्म १,२६० वषर्ह

वा िदनह

वा अथर् लगाइएका

् यस भिवंयवाणीको समय पिछ सं सारको
हुन।

अन्त हुनेछ। अब समय हुनेछैन भनेर गिरएको सम्बोधनले दािनएलका

भिवंयवाणीह लाई जनाउँछ। िवशेष गरे र उनले २,३०० भिवंयवाणीका

िदनह लाई दािनएल ८:१४मा उल्लेख गरे का िथए ("उनले मलाई भने, “दुई
हजार तीन सय साँझ र िबहान लाग्नेछ, तब पिवऽःथानको पुन:अपर्ण हुनछ
े ”)।
उनले भनेको भिवंयवाणीको वषर् ई.पू. ४५७मा सु

१८४४मा

भएको िथयो र सन्

अन्त्य भएको िथयो। यस पिछ भिवंयवाणीका िदन वा वषर्ह

तोिकने समय नहुने बाइबलमा दे खाइएको छ। यस िवषयमा एलेन जी

ाइट

भ ह
ु न्ु छ: "जुन समयलाई िलएर ःवगर्दूतले सम्बोधन गरे का िथए त्यो अत्यन्त

गम्भीर सपथ िथयो। यो भिवंयवाणीको समय हो जुन ् येशू दोॐो पटक

आउनुभन्दा अिघ लागु हुन्छ। त्यसपिछ मािनसह को िनिम्त अक कुनै सन्दे श
हुने

छै न

जसले

समयलाई

ँ
ँ छ।
औल्याउ

यस

भिवंयवाणीको

समय

सन्

१८४२दे िख १८४४मा पुगक
े ो िथयो। त्यसपिछ कुनै पिन खास भिवंयवाणीको
समय तोिकने छै न। युगको अन्त जनाउने समय सन् १८४४को शरद ऋतुमा

पुर्याउँछ"-एलेन जी
९७१बाट

ाइट कमेन्टस्, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ७, पृ.

पान्तिरत।

सं सार यसबेला अन्त हुन्छ भनेर भिवंयवाणी गरे र िदन वा वषर् तोक्ने
बानीबाट हामी पर रहनुपछर् भनेर उक्त एलेन जी

कसरी बुझाउँछ?

ाइटको भनाइले हामीलाई

४. मु ा खानु

ूकाश १०:८-११मा लेिखएको छ "१० मैले ती ःवगर्दूतको

ँ मेरो मुखमा त्यो महजःतै
हातबाट त्यो सानो चमर्पऽको मु ो िलए,ँ र खाए।

गुिलयो भयो। तर त्यो खाएपिछ मेरो पेट अिमलो भयो। ११ तब मलाई यो
भिनयो, “ितमीले धेरै मािनसह , जाितह , भाषाह

अगमवाणी

बोल्नुपनछ।”

परमेँवरको

वचन

र राजाह का िवषयमा फेिर
खानुको

अथर्

परमेँवरले

िदनुभएको सन्दे शलाई महण गनुर् हो भनेर बाइबलले बताउँदछ। फेिर
परमेँवरका वचनह

महण गरे र वा जानेर आफूिभऽ लुकाइ राख्ने होइन न त
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कुनै कुटीमा बसेर अ ले सु

आओस् भनेर पखर बःनु हो तर अ लाई

सुनाउनु हो (यस सन्दभर्मा दे हायका केही पदह

हे नह
र्ु ोस् "१ उहाँले मलाई

भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो, खड़ा हो, र म ितमीिसत कुरा गनछु ।” २ जब
उहाँ मिसत बोल्नुभयो, तब उहाँका आत्मा मकहाँ आएर मलाई उभ्याउनुभयो।
अिन उहाँले मिसत कुरा गनुभ
र् एको मैले सुन। ३ उहाँले भन्नुभयो, “हे

मािनसको छोरो, म ितमीलाई इॐाएली जाितकहाँ पठाउँदैछु, एउटा बागी
जाितकहाँ, जो मेरो िव

पुखार्ह

मा बागी भएको छ। ितनीह

पिन आजको िदनसम्मै मेरो िव

र ितनीह का िपता-

मा बागी भएका छन्। ४ ती

मािनसह , जसकहाँ म ितमीलाई पठाउँदैछु, ितनीह

िनलर्ज्ज र अटे री भएका

छन्। ितमीले ितनीह लाई भन, ‘परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ’। ५ अिन

ितनीह ले सुनून ् अथवा सुन्नलाई अःवीकार ग न्– िकनिक ितनीह

बागी

घरानाका हुन–् ितनीह ले आफ्ना बीचमा एक जना अगमवक्ता त रहेछन् भन्ने

कुरा जान्नेछन्। ६ अिन ितमीचािहँ हे मािनसको छोरो, ितनीह दे िख अथवा

ितनीह का कुरादे िख नडराऊ। ितॆा चारै ितर िसउँड़ी र काँढ़ा भए, अथवा ितमी
िबच्छीह का बीचमा बसे तापिन ितमी नडराऊ। ितनीह ले जे भने पिन
नडराऊ, अथवा ितनीह दे िख भयभीत नहो, य िप ितनीह

त बागी सन्तान

् ७ ितमीले ितनीह िसत मेरो वचन बोल्, चाहे ितनीह ले सुनून ् चाहे
हुन।

नसुनून ् िकनभने ितनीह

् ८ तर ितमीलेचािहँ, हे मािनसको छोरो, म
बागी हुन।

् त्यो बागी घरानाझ ितमी बागी
ितमीलाई जे भन्छु , त्यो कुरा ध्यानिसत सुन।

नहो। ितॆो मुख खोल्, र म जे िदन्छु , त्यो खाऊ।” ९ तब मैले हे र, र एउटा

हात मितर पसारे को मैले दे ख। त्यसमा एउटा मु ो िथयो, १० जो उहाँले मेरै
सामु खोलेर िफँजाइिदनुभयो। त्यसका अगािड़ र पछािड़ दुवैितर शोक र

िवलाप र िवपि का कुरा लेिखएका िथए।"इजिकएल २, "४ तब उहाँले

मलाई

भन्नुभयो, “हे

मािनसको

छोरो, इॐाएलको

घरानाकहाँ

जाऊ, र

ितनीह लाई मेरो कुरा भन। ५ ितमी कुनै अनौठो बोली र किठन भाषा बोल्ने

मािनसह कहाँ पठाइएको छै नौ, तर इॐाएलको घरानाकहाँ– ६ अनौठो बोली र
किठन भाषा बोल्ने मािनसह कहाँ होइन, जसको भाषा ितमीले बुझ्दै नौ। यिद

मैले ितमीलाई त्यःताह कहाँ पठाएको भए, उनीह ले िनँचय नै ितॆा कुरा

सुन्नेिथए। ७ तर इॐाएलका घरानाले त ितॆो कुरा सुन्न चाहँदैनन्, िकनभने

मेरो कुरा सुन्न ितनीह
अटे री र कठोर

इच्छा गदनन्, िकनिक इॐाएलका सारा घराना नै

दयका छन्। ८ तर म ितनीह जःतै ितमीलाई िज ीवाल र
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हठी तुल्याउनेछु।

पािरिदनेछु। ितनीह

९ म ितॆो िनधार चकमकभन्दा कड़ा पत्थरतुल्य
बागी घराना भए तापिन ितनीह दे िख नडराऊ, न त

ितनीह को अनुहार दे खेर भयभीत हो।” १० अिन उहाँले मलाई भन्नुभयो, “हे

मािनसको छोरो, मैले ितमीलाई भनेका सबै कुरा होिसयारिसत सुन ् र मनमा

राख्। ११ ती ितॆा िनवार्िसत मािनसह कहाँ अब जाऊ, र चाहे ितनीह ले

ध्यानिसत सुनून ् चाहे नसुनून,् ितनीह लाई भन्, ‘परमूभ ु परमेँवर यसो

भन्नुहन्ु छ’।” १२ तब आत्माले मलाई मािथ उठाउनुभयो, र मैले मेरो पिछिल्तर

एउटा गुड़गुड़ गरे को आवाज सुन– परमूभ ुको मिहमा आफ्नो वासःथानमा
ूशंसा होस्– १३ त्यो आवाज ती जीिवत जीवातह का पखेटाले एउटाले

अकार्लाई छु ँ दा िनःकेको र ितनीह का छे उका ती पाङ्माह को आवाज िथयो,

एउटा भ ुइँचालोको गुड़गुड़ आवाज। १४ तब आत्माले मलाई उठाएर

लानुभयो, र तीतो मन भएर आफ्नो आत्माको बोधमा म गए,ँ र परमूभ ुको
बिलंठ बाहुली ममािथ िथयो। १५ तब म कबार नदीको निजक बःने ती
ँ अिन सात िदनसम्म ितनीह
दे शिनकालाह कहाँ तेल-अबीबमा आए।

बसेको

ठाउँमा म अवाक् भएर बिसरह।" इजिकएल ३:४-१५ र "जब तपाईंका
वचनह

आए ती मैले खाए,ँ ती मलाई रमाहट, र मेरो

दयलाई आनन्द िदने

कुरा भए, िकनिक तपाईंको नाउँले म कहलाइन्छु , हे सवर्शिक्तमान् परमूभ ु

परमेँवर" यिमर्या १५:१६)।जब परमेँवरको वचन महण गदर्छ तब त्यो त
शुभसमाचार हुन्छ। तर जब सुसमाचारलाई घोषणा गिरन्छ तब आफूले महण
गरे को सुसमाचार कितपय समयमा तीतो हुन्छ िकनभने कितपय मािनसह ले
त्यसलाई महण गनर् चाहँदैनन् र सु

पिन चाहँदैनन्।

यूह ाले के मु ा खाए त? त्यो िथयो दािनएलको पुःतक। त्यो खाँदा

उनलाई धै रै तीतो भयो। दािनएललाई आफ्नो भिवंयवाणीको िववरणलाई

युगको अन्तसम्मको िनिम्त लालमोहर लगाइएको िथयो (दािनएल १२:४) तर
यूह ाले त्यो खोलेको पाएका िथए। यहाँ यूह ालाई युगको अन्तमा हुने

ु ेको
बचेखच

वा

रे मनेन्ट

चचर्लाई

ूितिनिधत्व

गरे का

िथए

र

उसलाई

सुसमाचारलाई घोषणा गनर् अर्हाइएको िथयो (ूकाश १४:६,७ "६ अिन अक

ःवगर्दूतलाई मध्य आकाशमा उिड़रहे का मैले दे ख। पृथ्वीमा रहने हरे क जाित,

कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन्त सुसमाचार ितनीसँग िथयो। ७
ितनले चक

सोरमा भने, “परमेँवरसँग डराओ, र उहाँलाई मिहमा दे ओ।

िकनिक उहाँका इन्साफको घड़ी आएको छ। ःवगर्, पृथ्वी, समुि र पानीका
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मूलह

बनाउनुहन
ु ेलाई दण्डवत् गर")। यो सन्दे श दािनएललाई िदइएको

भिवंयवाणी िथयो (दािनएल ७:२५ "उसले सव च्चको िव
उहाँका

पिवऽ

व्यवःथाह

जनह लाई

अत्याचार

गनछ

र

मा बोल्नेछ र

ठहर्याइएका

समय

र

साढ़े तीन वषर्सम्म उसको

फेनर् ूयत्न गनछ। पिवऽ जनह

हातमा सुिम्पइनेछन्"।) जुन ् दािनएलको समयको अन्तमा िदइएको िथयो। त्यो

भिवंयवाणी १,२६० िदन वा वषर्को बारे मा िथयो।

त्यसमा उल्लेख गिरएको िवषयबःतुमा २,३०० वषर्को भिवंयवाणीको
अन्तमा भएको यूह ाको दशर्नले उनलाई अक तीतो अनुभव भएको दे खाइएको
िथयो। दािनएलको भिवंयवाणी अध्ययन गन बममा िविलयम िमलर र उनका

अनुयायीह ले येशू सन १८४४मा फकर्नुहन
ु ेछ भनेर ठानेका िथए। त्यो सुनेर
त्यसबेलाका इसाईह

अथार्त ् जसले उनको सन्दे शलाई पत्याए तब ितनीह ले

अत्यन्त िमठो ःवादको अनुभव गरे का िथए। तर ितनीह ले अपेक्षा गरे

अनुसार येशू नफिकर्नुहँद
ु ा ितनीह को िनिम्त त्यो अत्यन्त िनराशमय र तीतो
अनुभव

भएको िथयो। आफूले गरे को िवँवासमा कहाँ असफल भइयो भनेर

ितनीह ले अझ ःप

थालेका िथए।

बुझ्ने गरी बाइबलमा येशूको आगमनको बारे मा खोज्न

सं सारमा फेिर भिवंयवाणी गर भनेर यूह ालाई अर्हाइएको कायर्ले ती

ँ
मािनसह लाई औल्याइएको
िथयो जो साबथलाई पालन गन एडभेिन्टःटह

िथए। दािनएल र ूकाशमा भएको येशूको दोॐो आगमनको भिवंयवाणीको
रहःय ितनीह

ारा खोलाइएको िथयो।

ूकाश ११:१,२मा यूह ालाई के गनर् अर्हाइएको िथयो? हेनह
र्ु ोस् "१

त्यसपिछ नाप्ने टाँगोजःतै एउटा िनगालो मलाई िदइयो, र यसो भिनयो, “उठ, र
परमेँवरको मन्िदर र वेदीको नाप लेऊ, र त्यहाँ आराधना गनह को गन्ती

लेऊ। २ तर मिन्दरबािहर रहेका आगनलाई चािहँ छोड र ननाप, िकनिक
त्योचािहँ जाित-जाितह लाई िदइएको छ, र बयालीस मिहनासम्म पिवऽ सहरलाई

ितनीह ले कुल्चीिमल्ची गनछन्।"

यो अं श ूकाश १०को

ँयको िनरन्तरता हो। मिन्दरलाई नाप्न

यूह ालाई आदे श िदइएको िथयो। त्यहाँ भएको मिन्दर, बेदी र आराधना
गनह लाई नाप्नु भनेको िथयो। बाइबलमा नाप्नुको अवधारणा न्याय गनुर् भनेर
िचऽण गिरएको छ (१ “अ लाई दोषी नठहराओ, र ितमीह
ठहराइनेछैनौ।

२ िकनभने जसरी ितमीह
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पिन दोषी

अ ह लाई दोषी ठहराउँछौ,

त्यसरी नै ितमीह

पिन दोषी ठहराइनेछौ। जुन नापले ितमीह

नाप्तछौ, त्यसै

गरी ितमीह का िनिम्त पिन नािपनेछ" म ी ७:२)। ःवगर्मा भएको मिन्दर
नाप्न अर्हाइएको िथयो जहाँ हाॆो लािग येशूले सेवाकायर् गिररहनुभएकोछ।

र्ु ोस्
मिन्दर, बेदी र आराधना गनह ले पँचातापको िदनलाई औल्याउँछ (हे नह
लेबी १६:१६-१९ "१६ यसरी इॐाएलीह का अशु ी, अपराध र ितनीह का
जम्मै पापको कारणले महा-पिवऽःथानका िनिम्त त्यसले ूायिँचत गरोस्।
ितनीह का अशुि को बीचमा भएको भेट हुने पालको िनिम्त पिन त्यसले त्यसै

गरोस्। १७ जब हा न ूायिँचत गनर्लाई महा-पिवऽःथानमा पःछ, त्यसले
आफ्नो िनिम्त, आफ्नो घरानाको िनिम्त र इॐाएलको जम्मै समुदायको िनिम्त

ूायिँचत गरे र नफकर्ु ञ्जेल भेट हुने पालमा कुनै मािनस पिन नरहोस्। १८

ु ो सामुन्ने त्यसको िनिम्त ूायिँचत
“तब त्यसले बािहर वेदीमा गएर परमूभक
गरोस्। अिन साँढ़े र बोकाको रगतबाट केही िलएर वेदीका चारै ितरका

ँ ाले सात पल्ट त्यसमािथ
िसङह मा लगाओस्। १९ रगतबाट आफ्नो औल

छकर इॐाएलीह को अशु ीबाट वेदीलाई शु

र पिवऽ गरोस्")। परमेँवरले

आफ्ना जनह को न्याय गन भएकोले यो िदन नाप्ने वा न्यायको िदन िथयो।

यसरी ूकाश ११:१मा उल्लेख गिरएको न्याय त्यो न्याय िथयो जुन येशूको

दोॐो आगमन भन्दा पिहले हुँदछ। यो न्याय सं सारका िवँव मानवलाई छोडेर

परमेँवरका जनह को िनिम्तमाऽ न्याय िथयो जो मिन्दरमा परमेँवरको

आराधना गदर्थे। ूकाश ११:१ले यो बताउँदछ िक ःवगर्मा रहे को पिवऽ

मिन्दरको बारे मा सन्दे श अिन्तमसमयमा सुसमाचार ूचारको केन्ििवन्दु वा मुटु
हुनेछ भनेर दे खाउँदछ। त्यसले परमेँवरको चिरऽलाई खुलाउँदछ। शैतान

गलत र उहाँ िठक भनेर सारा जगतले दे ख्नेछन्। यो सन्दे शले सुसमाचारको

सम्पूणर् पक्षह लाई ओगट्दछ। हाॆो िनिम्त बुसमा उहाँको बिलदान र

उहाँको धािमर्कतामाऽ मानव जाितको मुिक्तको बाटो हो भनेर ूकाश ११:१को
ँयले दे खाउँदछ।

ूायिँचतको िदनमा गिरने सम्पूणर् बिलिबिधह मा रगत समावेश

भएको हुन्छ। हे नह
र्ु ोस् लेबी १६ "१ हा नका दुई छोराह

ु ो
परमूभक

ु े
निजक गएर मरे पिछ परमूभ ुले मोशािसत कुरा गनुभ
र् यो। २ परमूभल

मोशालाई भन्नुभयो, “ितॆो दाजु हा नलाई सन्दू कमािथ भएको कृपा-आसनको

सामुन्ने पदार्िभऽ महा-पिवऽस्थानमा मनपरी नआओस् भ ु। नऽता त्यो मलार्,
िकनभने म कृपा-आसनमािथ बादलमा दे खा पछु र्। ३ “हा न पिवऽःथानमा
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यसरी बःनुपछर्: त्यो पापबिलको िनिम्त एउटा साँढ़े र होमबिलको िनिम्त एउटा

भेड़ा िलएर आओस्। ४ सूती कपड़ाको पिवऽ लबेदा, सूती कपड़ाको िभऽी
वःऽ, सूती कपड़ाको पटु का, र सूती कपड़ाको फेटा पिहरे र आओस्। ती पिवऽ
् यसकारण त्यसले पानीमा नुहाएर माऽ ती लगाओस्। ५ त्यसले
लुगा हुन।

इॐाएलीह को समुदायबाट पापबिलको िनिम्त दुई वटा बोका र होमबिलको
िनिम्त एउटा भेड़ा ल्याओस्। ६ “त्यसपिछ हा नले आफ्नो पापबिलको िनिम्त

साँढ़े चढ़ाओस्, र आफ्नो र आफ्नो घरानाको िनिम्त ूायिँचत गरोस्। ७ तब
त्यसले ती दुवै बोकाह

रािखिदओस्।

८

ु ो सामु
िलएर भेट हुने पालको ढोकामा परमूभक

त्यसपिछ

हा नले

दुवै

बोकामा

िच ा

हालोस्, एउटा

ु ो िनिम्त र अक चािहँ छाड़ा छोिडने बोकाको िनिम्त। ९ िच ामा
परमूभक

परमूभ ुको भागमा परे को बोकाचािहँ हा नले निजक ल्याएर पापबिलको िनिम्त

त्यो चढ़ाओस्। १० तर िच ामा छाड़ा छो ने बोकाको भागमा परे को

बोकाचािहँ िजउँदै परमूभ ुको सामुन्ने ल्याइओस्, र त्यसपिछ त्यो ूायश्िचत
गनर्लाई छाड़ा हुन उजाड़-ःथानमा पठाइओस्। ११ “हा नले आफ्नो

पापबिलको साँढ़े ल्याओस्, अिन आफ्नो र आफ्नो घरानाको िनिम्त ूायिँचत
गरोस्।

त्यसले

आफ्नो

पापबिलको

िनिम्त

साँढ़े

मारोस्।

१२

त्यसले

ु ो सामुन्नेको वेदीबाट आगोका िफिल ाह ले भिरएको धुपौरो र
परमूभक

मिसनो गरी कुटे को सुगिन्धत धू प मु ीभिर िलएर पदार्िभऽ ल्याओस्। १३

ु ो सामुन्नेको आगोमा धू प हालोस्, र धू पको धू वाँले गवाहीको
त्यसले परमूभक

सन्दू कमािथ भएको कृपा-आसनलाई छोपोस्, नऽता त्यो मनछ। १४ त्यसपिछ
ँ
त्यसले साँढ़ेको रगतबाट केही िलएर आफ्नो औलाले
कृपा-आसनमािथ छक स्,

ँ
त्यो रगत सात पल्ट छक स्।
अिन कृपा-आसनको सामुन्ने आफ्नो औलाले
१५ “तब त्यसले मािनसह का िनिम्त पापबिलको बोका मारोस्, र त्यसको

रगत पदार्िभऽ ल्याएर साँढ़ेको रगतजःतै कृपा-आसनमािथ र कृपा-आसनको

सामुन्ने छक स्। १६ यसरी इॐाएलीह का अशुि , अपराध र ितनीह का

जम्मै पापको कारणले महा-पिवऽःथानका िनिम्त त्यसले ूायिँचत गरोस्।
ितनीह का अशुि को बीचमा भएको भेट हुने पालको िनिम्त पिन त्यसले त्यसै

गरोस्। १७ जब हा न ूायिँचत गनर्लाई महा-पिवऽःथानमा पःछ, त्यसले
आफ्नो िनिम्त, आफ्नो घरानाको िनिम्त र इॐाएलको जम्मै समुदायको िनिम्त

ूायिँचत गरे र नफकर्ु ञ्जेल भेट हुने पालमा कुनै मािनस पिन नरहोस्। १८

ु ो सामुन्ने त्यसको िनिम्त ूायिँचत
“तब त्यसले बािहर वेदीमा गएर परमूभक
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गरोस्। अिन साँढ़े र बोकाको रगतबाट केही िलएर वेदीका चारै ितरका

ँ ाले सात पल्ट त्यसमािथ
िसङह मा लगाओस्। १९ रगतबाट आफ्नो औल
छकर इॐाएलीह को अशुि बाट वेदीलाई शु

र पिवऽ गरोस्। २० “जब

हा नले महा-पिवऽःथान, भेट हुने पाल र वेदीको िनिम्त ूायिँचत गिरसकेको

छ, तब त्यसले िजउँदो बोकाचािहँ ल्याओस्। २१ अिन हा नले आफ्ना दुवै
हात िजउँदो बोकाको टाउकोमा राखोस्, र इॐाएलीह का सारा अधमर्, अपराध
र पाप ःवीकार गरे र बोकाको टाउकोमािथ रािखिदओस्। त्यसले ती पापह

बोकाको टाउकोमा राखेर त्यसलाई अिघबाट खटाइराखेको मािनसको साथ
उजाड़-ःथानमा पठाइिदओस्। २२ यसरी त्यस बोकाले ितनीह का सारा
अधमर् एकलास ठाउँमा बोकेर लै जाओस्, र त्यस मािनसले त्यस बोकालाई
उजाड़-ःथानमा छोिड़िदओस्।

२३ त्यसपिछ हा न भेट हुने पालमा गएर

लाएका सूती लुगाह
फुकालेर त्यही ँ
छोड़ोस्। २४ त्यसले आफ्नो शरीर कही ँ चोखो ठाउँमा पानीमा नुहाओस्, र
महा-पिवऽःथानमा

आफ्ना िनज लुगाह

जाँदा

त्यसले

लाएर आओस्। अिन आफ्नै लािग र मािनसह का लािग

होमबिल चढ़ाईकन ूायिँचत गरोस्। २५ पापबिलको बोसो पिन त्यसले

वेदीमा जलाओस्। २६ “छाड़ा हुने बोकालाई छो न जानेले आफ्ना लुगा
धोएर आफ्नो शरीर नुहाओस्, र त्यसपिछ त्यो छाउनीमा आओस्। २७

रगत ारा ूायिँचत गनर्लाई महापिवऽःथानमा ल्याइएका पापबिलका साँढ़े र
बोका दुवैलाई छाउनीदे िख बािहर लगेर ितनीह का छाला, मासु र गोबर

आगोमा जलाइिदनू। २८ ती जलाउनेले आफ्नो लुगा धोएर आफ्नो शरीर

नुहाओस्, र त्यसपिछ त्यो छाउनीमा आओस्। २९ “ितमीह का िनिम्त यो
अनन्तको िविध होस्। सात मिहनाको दश िदनमा ितमीह ले आफू-आफूलाई

इन्कार गनू*र् । चाहे घरमा जन्मेको होस्, चाहे ितमीह का बीचमा वास गन

परदे शी होस्, कसै ले पिन कुनै िकिसमको काम नगनू,र् ३० िकनभने त्यसै िदन

ितमीह लाई

शु

पानर्लाई

ितमीह का

ु ो सामुन्ने सबै पापबाट ितमीह
परमूभक

िनिम्त

शु

ूायिँचत

गिरन्छ।

तब

हुनेछौ। ३१ यो ितमीह का

र् यो
िनिम्त िवौामको शबाथ हो। ितमीह ले आफू-आफूलाई इन्कार गनू।
सदाको लािग एउटा आदे श हो। ३२ अिभषेक भएको र बाबुचािहँको स ामा

ूधान पूजाहारी हुनलाई जो िनयुक्त भएको छ, त्यसै ले ूायिँचत गरोस्, र
त्यसले पिवऽ सूती लुगाह

लगाओस्। ३३ त्यसले महा-पिवऽःथान, भेट हुने

पाल र वेदीको िनिम्त ूायिँचत गरोस्। अिन त्यसले पूजाहारीह
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र

समुदायका

सबै

मािनसह का

िनिम्त

पिन

ूायिँचत

गरोस्।

३४

“यो

ितनीह का िनिम्त अनन्तको िविध होस्: वषर्को एक पल्ट इॐाएलीह का सारा

ु े मोशालाई आ ा िदनुभएझ
पापका िनिम्त ूायिँचत गिरओस्।” अिन परमूभल
त्यसरी नै गिरयो।"

ूायिँचतको िदनको रीितमा रगतको भूिमका मुख्य हुन्छ। ूभ ु येशूले

आफ्नो हाॆो िनिम्त आफ्नो रगत बगाउनुभएको पिरूेआयमा हाॆो िनिम्त न्यायको

समयको वाःतिवकता जिहले पिन खुशीको खबर िकन हुनपु छर्? यो सत्य
आत्म ान िकन मह वपूणर् छ?
५. दुई साक्षीह
ूकाश ११:३६मा दुई जना साक्षीह को बारे मा उल्लेख गिरएको छ।
आफ्नो राजकीय र पुजारी पोशाकमा उिभएका य बाबेल र यहोशूले ती

साक्षीह लाई ूितिविम्वत गदर्छन्? हेनह
र्ु ोस् जकिरया ४:२,३,१११४समेत: “3
मेरा दुई साक्षीह लाई एक हजार दुई सय साठी िदनसम्म भाङ्माको वःऽ

लाएर अगमवाणी बोल्ने शिक्त म िदनेछु।” 4 पृथ्वीका ूभ ुको सामुन्ने खड़ा
ू का दुई
रहेका जैतन

खह

र दुई सामदानह

् 5 यिद कुनै
यी नै हुन।

मािनसले ितनीह लाई हािन गन इच्छा गर्यो भने, ितनीह का मुखबाट िनःकेको

आगोले ितनीह का शऽुह लाई नाश पानछ। कुनै मािनसले ितनीह लाई हािन
गन इच्छा गर्यो भने त्यो त्यही िकिसमले मािरनेछ। 6 ितनीह ले अगमवाणी
बोलेका िदनह मा पानी नपरोस् भनी आकाश बन्द गन ितनीह िसत शिक्त छ, र
पानीह लाई रगत तुल्याउने र ितनीह लाई इच्छा लागेको बेलामा पृथ्वीमा
हरिकिसमका िवपि

ल्याउने ितनीह िसत शिक्त छ।" ूकाश

11:3-6, “1

जसरी कोही मािनसलाई िनिाबाट जगाइन्छ तब मिसत कुरा गन ती ःवगर्दूतले

आएर मलाई त्यसरी जगाए।2 ितनले मलाई सोधे, “ितमी के दे ख्छौ?” मैले

जवाफ िदए,ँ “जम्मै सुनको एउटा सामदान म दे ख्तछु । त्यसको टुप्पामा एउटा

बटुको छ। त्यसमािथ सात वटा ब ी छन्, र टुप्पामा भएको ूत्येक ब ीमा
ू का
सात वटा नली गाँिसएका छन्।3 त्यसको छे उमा दुई वटा जैतन
एउटा बटुकाको दािहनेपि

र अक त्यसको दे ॄेपि

खह ,

छन्।4 तब मिसत कुरा

् 5 ितनले जवाफ िदए,
गन ती ःवगर्दूतलाई मैले सोध, “हे मेरा ूभ ु, यी के हुन?”

ँ ँ, जािन्दनँ मेरा ूभ ु।”
“यी के हुन ् भनी ितमी जान्दै नौ?” मैले जवाफ िदए,ँ “अह

6 यसैले ितनले मलाई भने, “य बाबेलको िनिम्त परमूभ ुको यो वचन छ: ‘न त
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बलले न शिक्तले, तर मेरो आत्माले,’ सवर्शिक्तमान् परमेँवर भन्नुहन्ु छ।7 “ए
शिक्तशाली पवर्त, तँ के होस् र? य बाबेलको सामुन्ने तँ मैदान हुनछ
े स्। अिन
उहाँले िशर-ढु ालाई ‘परमेँवरले यसलाई आिशष् िदऊन्!’ भन्ने जयजयकारका

साथ िनकाल्नु हुनछ
े ’।” 8 तब परमूभ ुको यो वचन मकहाँ आयो:9 “यस
मिन्दरको जग य बाबेलका हातले बसालेका छन्, त्यसैका हातले त्यो

िसद्ध्याउनेछन्। तब ितमीले जान्नेछौ िक सवर्शिक्तमान् परमूभ ुले मलाई
पठाउनुभएको

कुराह को

हो।10 “साना

िदनलाई

य बाबेलको हातमा ितनीह ले साहुल दे ख्दा मािनसह
वटा

ब ीचािहँ

परमूभ ुका

ँ ा
आख

हुन,् जसले

कसले

तुच्छ

ठान्छ?

रमाउनेछन्। “(यी सात
सारा

पृथ्वीमा

यताउता

हेिररहन्छन्।)” 11 तब मैले ःवगर्दूतलाई सोध, “यस सामदानको दािहने र

दे ॄेपि

ू का
भएका यी दुई जैतन

् 12 फेिर मैले ितनलाई
खह चािहँ के हुन?”

ू का हाँगा के हुन,् जो ती दुई सुनका नलीह का छे उमा छन्
सोध, “यी दुई जैतन

र जस ारा सुनको तेल खिनन्छ?” 13 ितनले जवाफ िदए, “यी के हुन ् भनी
ँ ँ, म जािन्दन,ँ मेरा ूभ ु।” 14 तब ितनले भने,
ितमी जान्दै नौ?” मैले भन, “अह
“यी दुईचािहँ सारा पृथ्वीका परमूभ ुको सेवा गनर् अिभषेक भएकाह

जकिरया 4:१-14।

्
हुन।”

दुई साक्षीह को अवधारणा यहू दी कानुनी ूणालीबाट आएको हो।

कुनै पिन कुरा सही छ वा छै न भनेर अनुमोदन गनर् दुई जना साक्षीह को
आवँयकता छ (14 येशूले जवाफ िदनुभयो, “म आफ्नै िवषयमा

वयानको

गवाही िदन्छु , तापिन मेरो गवाही सत्य छ। म जान्दछु , म कहाँबाट आएको हुँ,
जान्दै नौ, म कहाँबाट आउँछु, वा कहाँ

र म कहाँ गइरहे छु। तर ितमीह
गइरहे छु।15 ितमीह

मानव

िंटले न्याय गदर्छौ। म कसै को न्याय

ँ 16 मैले न्याय गर भने पिन, मेरो न्याय सत्य ठहिरन्छ। िकनभने न्याय
गिदर्न।

ु न्ु छ। 17
गन म एकलै छै न,ँ तर म छु , र मलाई पठाउनुहन
ु े िपता हुनह
ितमीह को व्यवःथामा पिन दुई मािनसको गवाही सत्य ठहिरन्छ भनी

लेिखएको छ।18 आफ्नो िवषयमा म आफै गवाही िदन्छु , र मलाई पठाउनुहन
ु े

िपताले मेरो िवषयमा गवाही िदनुहन्ु छ” यूह ा 8:14-18)।

दुई साक्षीले बाइबलमा पुरानो र नयाँ करारलाई जनाउँछ। ती

दुईलाई

अलग

बाइबलको

राख्न

सम्पूणर्

सिकँदै न।

सन्दे शह लाई

यस

सं सारमा

घोषणा
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गनर्

परमेँवरका

जनह लाई

बोलाइएको

हो“िकनभने

ँ " (ूेिरत
परमेँवरको समःत अिभूाय तपाईंह लाई बताउन म पिछ हिटन।
20:27)।
दुई जना साक्षीह

भाङ्माको लुगा लगाएर भिवंयवाणी गद िथए।

त्यो भिवंयवाणी १,२६० िदन वा वषर्को अविधमा गरे का िथए (त्यो अविध
सन् ५३८१७९८ िथयो)। भाङ्माको लुगा लगाउनुको अथर् िबलौनाको ूतीक

हो (“29 जब

बेन खाल्डोमा फक तब योसेफलाई त्यस खाल्डोमा नदे ख्दा

उनले आफ्ना लुगा च्याते, 30 र भाइह कहाँ गएर भने, “केटो त छै न त? अब

म कहाँ जाऊँ?” 31 तब उनीह ले एउटा बोका मारे र योसेफको लबेदा त्यस
रगतमा चोपे। 32 अिन त्यो राॆा बु ाह

भएको लबेदा उनीह ले आफ्ना

बाबुकहाँ ल्याएर भने, “यो हामीले भे ाय । हे नह
र्ु ोस् त, यो तपाईंको छोराको हो
िक होइन?” 33 इॐाएलले त्यो लुगा िचनेर भने, “यो त मेरो छोराकै लबेदा

हो। ज ली पशुले त्यसलाई खाएछ क्यारे ! िनःसन्दे ह योसेफलाई धुजाधुजा

पार्यो होला।” 34 तब याकूबले आफ्ना लुगा च्याते, र ितनले आफ्नो

कम्मरमा भाङ्मा लाएर आफ्ना छोराको िनिम्त धेरै िदनसम्म शोक गरे ।35

ितनका सबै छोराछोरीह ले ितनलाई सान्त्वना िदने ूयत्न गरे , तर ितनलाई

शािन्त भएन। ितनले भने, “अहँ, यो मेरो शोकमा नै म मेरो छोराकहाँ
िचहानमा* जानेछु।” यसरी योसेफका बाबुले ितनको िनिम्त िबलौना गरे "
(उत्पि

37:29-35)। यो त्योसमय िथयो जब बाइबलका सत्यह लाई

मािनसह को परम्परा र आआफ्नै दशर्नह ले गदार् छोपेका िथए र गाडेका
िथए।
ूकाश ११:७१३ पढे र आफ्नै लवजमा भिवंयवाणीको १,२६० िदन
वा वषर्को अन्तमा ती दुई साक्षीह लाई के भयो सो सोच्नुहोस्। “7 ितनीह ले

आफ्नो गवाहीको काम िसध्याइसकेपिछ अतल कुण्डबाट िनिःकआउने त्यस
ँ
पशुले ितनीह सग
लड़ाइँ गरी ितनीह लाई िजतेर मानछ।8 ितनीह का

लाशह

त्यस ठू लो सहरको सड़कमा पिड़रहनेछन्, जुन सहरलाई

ंटान्तको

पमा सदोम र िमौ भिनन्छ, जहाँ ितनीह का ूभ ु बूसमा टाँिगनुभएको

िथयो।9 साढ़े तीन िदनसम्म ितनका लाशह लाई मािनसह , कुलह , भाषाह
र जाित-जाितका मािनसह ले हेनछन् र ती लाशह
पृथ्वीमा रहनेह
उपहार

गा न िदनेछैनन्।10

ितनीह का मृत्युमा रमाउनेछन्, आनन्द मनाउनेछन् र आपसमा

िलने-िदने

गनछन्।

िकनभने

ती

दुई

अगमवक्ताह ले

पृथ्वीमा

रहनेह लाई साःती िदएका िथए।11 साढ़े तीन िदनपिछ परमेँवरबाट आएको
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जीवनको सास ितनीह िभऽ पःयो, र ितनीह

आफ्ना गोडामा खड़ा भए, अिन

ितनीह लाई दे ख्नेह मािथ ठू लो डर छायो।12 अिन ितनीह ले ःवगर्बाट यःतो
एउटा ठू लो आवाज सुन,े “यता मािथ आओ।” र ितनीह का शऽुह ले हेदार्हेद

ितनीह

बादलमा ःवगर्ितर गए।13 त्यही घड़ी ठू लो भूकम्प गयो, र सहरको

दश भाग ढल्यो, र भूकम्पमा सात हजार मािनसह

मािरए। अ

डराए र ःवगर्का परमेँवरलाई मिहमा िदए।"

बाँचेकाह

शैतानकै पोल्टोबाट पशु िनःकेर ती दुई साक्षीह लाई मादर्छ।

साक्षीह लाई मानुक
र् ो अथर् ऐितहािसक पिरवेशमा ती नािःतक धारणा वा
दशर्नह

हुन ् जसले बाइबललाई आबमण गरे का िथए र ृान्समा गिरएको

राजिबिोहमा राजा लुइसलाई मारे र त्यसको िसलिसलामा जनताले धमर्मा े
(इसाई) अिधकारलाई समाप्त गिरएको िथयो। ृान्सले अव धमर् नमा े
ूणालीलाई

ःथापना

गदार्

त्यस

दे शमा

नैितकता

खिःकएको

िथयो।

परमेँवरलाई नमा े मीौ वा इिजप्ट दे शको अहं कािरता ितनीह मा चढे को
िथयो, सदोमको जःतो नैितक पतन भएको िथयो भने य शलेमका मािनसह ले
परमेँवरको िविोह गरे जःतै त्यस दे शले गरे को िथयो जसको ूभाव अ
दे शह मा पिन फैिलएको िथयो।

दुई साक्षीह को पुन त्थानले इितहासको त्यो पक्षलाई जनाउँछ जब

बाइबलूित

चासो

राख्दै

ठू लो

पुनजार्गरण

भएको

िथयो।

ूान्सको

जनबािन्तपिछ येशूको दोॐो आगमनको चचार्को उदय भयो। त्यसको साथै
िवँवमा बाइबलको सत्यको पुनःथार्पना भयो, िविभ

बाइबल सोसाइटीह

अथार्त ् बाइबल छाप्ने िनकायह को ःथापना भयो र िवँवभरी नै बाइबल
िवतरण गनर् थािलयो।

ु न्दा अगािड बाइबलको अिन्तम सन्दे श घोषणा
सं सारको अन्त्य हुनभ

गिरएको सं सारले दे ख्नेछ। त्यो हो ूकाश १८:१५ “ 1 यसपिछ ठू लो

अिधकार भएका अकार् एउटा ःवगर्दूत ःवगर्बाट तल आइरहे का मैले दे ख।

ितनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। 2 ितनले यसो भनेर शिक्तशाली सोरले

कराए: “महानगरी बेिबलोनको पतन भयो, यो महानगरी भूतह को वासःथान,
हरे क अशु

आत्मा, र हरे क अशु

तथा घृिणत पक्षीको अखड़ा भएको छ। 3

ि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।”4 तब मैले ःवगर्बाट यसो
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भिनरहे को अक आवाज सुन: “हे मेरा मािनस हो, त्यसबाट िनःकेर आओ,

नऽता त्यसका पापह सँग ितमीह
ितमीह

पिन सहभागी हुनेछौ, र त्यसका िवपि ह

भोग्नेछौ, 5 िकनिक त्यसका पापह

परमेँवरले

त्यसका अधमर्ह

ःवगर्सम्मै थुूो लागेका छन्, र

सम्झनुभएको छ।" यो अिन्तम घोषणाले

परमेँवरको िविोहीको बीचमा ठू लो खलबल ल्याउनेछ र उहाँका जनह को

ूितकार गनछ। मािनसह लाई परमेँवरबाट मन फकार्उन अनेक आँचयर्
कामह

गरे र, दु

चितर्कला दे खाएर सं सारलाई धोका

आत्माह ले िविभ

िदनेछन् र पशु पी शैतानलाई पूजा गनर् मािनसह लाई आकिषर्त गनछन् र
अन्तमा आएर परमेँवरका आःथावान तथा िन ावान साक्षीह को िव
परमेँवरिवरोधी िनकायह ले अिन्तम यु

मा

गनछ (“13 तब मैले अिज रको

मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट र झूटो अगमवक्ताको मुखबाट भ्यागुताह जःता
तीन वटा घृिणत आत्माह
दुंटात्माह

्
हुन।

ितनीह

िनिःकरहे का दे ख।14 ितनीह
समःत

सं सारका

सवर्शिक्तमान् परमेँवरको महान् िदनमा यु

चमत्कार दे खाउने

राजाह कहाँ

जाँदछन्, र

गनर्लाई ितनीह लाई भेला

् 15 “हे र, म चोरजःतै आउनेछु। त्यो धन्य हो, जो जागा रहन्छ र
गछर्न।
आफ्नो वःऽको रक्षा गछर्। नऽता त्यो ना ै िहँ नेछ, र त्यसको नग्नता
दे िखनेछ।” 16 ितनीह ले राजाह लाई त्यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई िहॄू
भाषामा आर-मागे ोन भिनन्छ। 17 अिन सात

ःवगर्दूतले आफ्नो कचौरो

हावामा खन्याए, र मिन्दरको िसं हासनबाट यसो भन्ने एउटा चक
िनःक्यो, “अब िसि यो।” 18 तब िबजुली चम्के, आवाजह

आवाज

र मेघ गजर्नह

भए, र भयानक भूकम्प गयो, यित भयानक भूकम्प िक पृथ्वीमा मािनसह को
उत्पि

भएदे िख यसो किहल्यै गएको िथएन।"ूकाश 16:13-18 र " 12

परमेँवरका आ ाह

पालन गन र येशूमािथ िवँवास राख्ने सन्तह को धै य र्

धारण यसै मा छ 13 अिन ःवगर्बाट आएको यःतो आवाज मैले सुन, “यो लेख:

ु ा मनह
अब उूान्त ूभम

आफ्नो-आफ्नो

पिरौमबाट

्
धन्यका हुन।”
आत्मा भन्नुहन्ु छ, “हो, ितनीह ले
आराम

पाउनेछन्, िकनिक

ितनीह का

काम

ितनीह का पिछ लाग्नेछन्।” ूकाश 14:12-13)।
उपसं हार:
सात

तुरहीले (ूकाश ११:१५-१८) यस पृथ्वीको इितहासलाई

िनंकषर्मा पुर्याउने स ेत गदर्छ। परमेँवरले आफ्नो शिक्त, सावर्भौमस ा र
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शासन गन अिधकारलाई ूकट समय आइपुगेको छ। हजार
शैतानको तै नाथमा िबिोही भएको यस पृथ्वी

वषर्सम्म

मह अब परमेँवरकै हातमा

शासन गनर् र उहाँकै मातहतमा चल्न लागेको छ। जब येशू बुसमा चिढनुभयो

र ःवगर्मा जानुभयो तब उहाँ नै यस पृथ्वीलाई राज गन आिधकािरक व्यिक्त

हुन ु भएको छ भनेर घोषणा गिरएको िथयो ( "१० तब मैले ःवगर्मा यसो
भिनरहे को एउटा ठू लो आवाज सुन, “अब हाॆा परमेँवरको मुिक्त, शिक्त, राज्य

र उहाँका भींटको अिधकार आएको छ। िकनिक हाॆा भाइह लाई दोष

लगाउने, जसले हाॆा परमेँवरको सामुन्ने ितनीह लाई िदनरात दोष लगाउँछ,
त्यो तल फ्याँिकएको छ। ११ ितनीह ले थुमाको रगत र आफ्ना गवाहीको
वचनको कारण त्यसलाई िजतेका छन्, र ितनीह ले मृत्युसम्मै पिन आफ्नो
ज्यानको माया राखेनन्। १२ यसकारण हे ःवगर्मा रहनेह , ितमीह

रमाओ।

तर पृथ्वी र समुिलाई िधक्कार छ! िकनभने आफ्नो समय अल्प छ भनी थाहा
पाएर िदयाबलस ठू लो बोधसाथ ितमीह कहाँ तल आएको छ” ूकाश
१२:१०-१२)। आफ्नो समय थोरै छ भनेर थाहा पाएर शैतानले सकेसम्म
िवध्वंस मचाउने कामलाई िनरन्तरता िदन खोिजरहे को हामी पाउँछ । िविोही

शिक्तलाई आफ्नो ठाउँमा रािखयो भनेर सात

तुरहीले फुक्दछ साथै यस

सं सारको आिधकािरक शासक येशूको हातमा अन्तमा शासन गन समय
आइपुगेको छ भनेर घोषणा गिरएको छ। ूकाशको पुःतकको बाँकी अं शलाई
सात तुरहीले दे खाएको सारांशले ूःतुत गदर्छ: (१) िवँवका सबै दे शह

िरसले च ुर भएका िथए:ूकाश १२-१४मा शैतानको िदमाग ूचण्ड बोधले
भिरएको िथयो (दुभार्ग्यवस ूकाश १२:१७मा हुनपु न पद: त्यो सपर्

ीिसत

बोिधत भयो भ े वाक्यलाई अक राखेर पद १८ पिन थिपएको कुनै कुनै

नेपाली बाइबलमा यस अनुवादकले भे ाएको छ)। शैतान समुिबाट िनिःकएको

पशू सँग

र

पृथ्वीको

पशुसँग

परमेँवरका जनह सँग यु

आएको

छ:

िवँवका

एकमत

भएर

सारा

सं सारको

रा ह लाई

गनर् तयार हुन्छ। (२) परमेँवरको बोधको बेला

रा ह ले

परमेँवरमािथ िरस

उठाएकोले

त्यसको

जवाफमा सात महामारी उहाँले पठाउनुहन्ु छ जुन ् ूकाश १५:१मा उहाँको

ूचण्ड बोधको सं ा िदएको छ ("मैले ःवगर्मा ठू लो र अचम्मको अक एउटा

िचन्ह दे ख: सात ःवगर्दूतह ले सात वटा अिन्तम िवपि

िलएका िथए, िकनिक

ितनीह मा नै परमेँवरको बोध समाप्त भएको छ")। (३) अब मरे काह को

न्याय गनर् समय आएको ूकाश २०:११-१५ले यसरी बताउँछ "११ तब मैले
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ु न
एउटा ठू लो सेतो िसं हासन र त्यसमािथ िवराजमान हुनह
ु ेलाई दे ख। उहाँको

सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए, र ितनीह का िनिम्त कतै ठाउँ

पाइएन। १२ मैले ठू ला र साना सबै मृतकह लाई िसंहासनको सामुन्ने

उिभरहे का दे ख, र पुःतकह

खोिलए। अक एउटा पुःतक पिन खोिलयो, जो

जीवनको पुःतक िथयो। ती पुःतकह मा लेिखएका कुरामुतािबक, ितनीह का

कामअनुसार मृतकह को इन्साफ भयो। १३ समुिले त्यसमा भएका मृतकह
िदइहाल्यो, अिन मृत्यु र पातालले पिन ितनीह मा भएका मृतकह
ितनीह

िदइहाले।

ूत्येकको आफ्नो-आफ्नो कामअनुसार इन्साफ भयो। १४ मृत्यु र

पाताल अिग्न-कुण्डमा फािलए। यो अिग्न-कुण्ड दोॐो मृत्यु हो। १५ जसको

नाउँ जीवनको पुःतकमा लेिखएको भे ाइएन त्यो अिग्न-कुण्डमा फािलयो।"
(४) अिन ूकाश २१ र २२ अध्यायमा परमेँवरूित िन ावान र आःथावान
भएर सबै क

सहे र बसेकाह को िनिम्त इनाम तोिकएको छ। (५) जसले

यस सं सारलाई नाश गछर् त्यसलाई पिन नाश गिरनेछ: ूकाश १९:२ अन्तमा
बेिबलोनको
दुंकमर्ह

न्याय

भएको

छ

िकनभने

उसले

यस

पृथ्वीलाई

अनेक

ारा नाश गरे को िथयो। बेिबलोन त्यो तत्व हो जसले अनेक दशर्न

वा िबयाकलाप ारा मािनसह लाई परमेँवरबाट टाढा राख्छ र परमेँवरको
निजक हुनेह लाई ध्वःत पानर् खोज्छ। जब शैतान, उसका सम्पूणर् मितयारह

वा पितत ःवगर्दूतह

र उससँग िमल्ने रा ह को अन्त हुन्छ तब येशू र

शैतानको बीचमा भइरहे को महान् िववादको अन्त्य हुन्छ (ूकाश १९:१११५)। त्यो िववाद जःतै येशूभन्दा शैतान धमीर्, यस पृथ्वीको आिधकािरक

व्यिक्त, मािनसह लाई जबरजःती ूेम गनर् लगाउने परमेँवरको िनयत जःता
परमेँवरूितको

आरोपह

सदाको

िनिम्त

परमेँवरको

चिरऽ

दे खाइएर

शैतानको भन्डाफोर गद अन्त्य हुने हो।
िचन्तनमनन:

अ) कितपय समयमा सुसमाचार ूचार गदार् अनेक
हुनसक्छ

(ूकाश

१०:१०)।

कित

तीतो अनुभव

मािनसह ले

त्यसको

अःवीकार गदर्छन्, िखल्ली उडाउँछन् र ूितकार गदर्छन् र

हामीह लाई

पिन

कुजात

जःता

अनेक

आरोप

लगाएर

समाजबाट अलग्याउन खोज्छन्। त्यसले गदार् सुसमाचार ूचार
गदार् सावर्जिनक पमै िबरोधको सामना गनुप
र् न हुन्छ। बाइबलमा
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नै अनेक
ल्याउँदा

पाऽह
अनेक

छन् जसले परमेँवरको वचन जनसमक्ष
ूितरोधह को

सामना

गनुप
र् रे को

िथयो

र

कितपयको त हत्या पिन भएको िथयो। के तपाईँलाई केही ती

पाऽह

को िथए थाहा छ? ितनीह को अनुभवले हामी आफूले

नै के िसक्न सक्छ ?

आ) एलेन जी

ाइटको यस अिभव्यिक्तलाई सोच्नुहोस्: "येशूको

आगमन वा सं सारको अन्त्यको बारे मा िदन, वषर् आिद नतोक्न
परमेँवरले मलाई बारम्बार चेतावनी िदनुभएको िथयो। समयको
आधारमा परमेँवरका जनह को िनिम्त किहल्यै पिन सन्दे श

आउनेछैन। येशूको आगमन वा पिवऽ आत्माको खन्याइ यसबेला

वा त्यसबेला हुन्छ भनेर हामीले किहल्यै पिन िनिँचत िदन, समय

वा वषर् थाहा पाउन चासो राख्नुह ु ।"-सेलेक्टे ड मेसेजेज,् बुक १,

पृ. १८८बाट

पान्तिरत। जब १८४४को अक्टोबरमा येशूको

आगमन हुन्छ भनेर त्यसबेलाका इसाईह ले िवःतृत पमै बाइबल
पढे र अनुमान िनकालेका िथए तब ितनीह को कमजोर पक्षह

िथए? हामी पिन अनेक िचऽह

कोरे र यस सं सारको अन्त्य र

येशूको आगमनका िदन नतोिककन कसरी सचेत हुने?
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के

कथा ७
ितनवटी ौीमती भएको ौीमान्
काल स िृटासय ४८, साओ टोमे र िूिन्सपे
साओ टोमे र िूिन्सपेको राजधानी साओ टोमेको बािसन्दा काल सको

ितनवटी ौीमतीह

िथए। ऊ र उसका अ

सात जना दाजुभाइह

एडभेिन्टःट हजुर आमाको घरमा हुकका िथए। ितनीह
जब ितनीह को हजुर आमा िबत्नुभयो तब ितनीह

सेभेन्थ-डे

चचर् पिन जान्थे।

चचर्बाट टाढा हुन गए।

जब काल स २१ वषर्को िथयो तब ऊ आइतबार मा े केटीसाथीसँग

एउटा घरमा सर्यो। उनको नाउँ इिडटी भयो। ितनीह ले एक बािलका
जन्माए।

एक िदन काल स र उसको ौीमतीसँग भनाभन भयो। ितनीह

रहे को टापुको सं ःकार अनुसार नयाँ जन्मेकी बािलकाको कान छे ड्ने ूथा

िथयो। केटीलाई कुनै खतरा नहोस् भनेर उनलाई रक्षा गनर् कान छे डेर ढु ङ्मी

लगाइिदइन्थ्यो। काल स चचर् नगएपिन गहनाह को िब

मा ऊ िथयो।

त्यसकारण आफ्नी ौीमती इिडटीलाई छोरीको कान नछे ड्न उसले अनुरोध

गर्यो। दुई जनाको बीचमा कान छे ड्ने िवषयमा नराॆो झगडा भइरहे कै

समयमा काल सलाई खबरै नगिर उसकी ौीमतीले सानी बच्चीलाई एक जना
पादरी ारा पानी छकर बिप्तःमा िदन लगाइन्। जब इिडटीले आफ्नी छोरीलाई

आफूखुशी बिप्तःमा िदन लगाइन् तब काल सले इिडटीलाई छोडेर घरबाट
िनःके। अिन उसले मिरया नाउँ गरे की दोॐी ौीमती भे ायो।
काल ससँग

सम्बन्ध

िबच्छे द

गनर्

मानेकी

िथइनन्।

तर इिडटीले

त्यसकारण

उनले

काल सलाई बोलाइरिहन्। "ओहो, अिहले त म दुईवटी जोईका पोइ भए"ँ

काल सले

असिजलो मानेर यस कथाका लेखकलाई भन्यो।

तर कसो कसो काल स ती दुवै ौीमतीह सँग खुशी िथएन त्यसकारण

उसको तेॐी मिहलासँग भेट भयो र उनीसँग आवतजावत हुन थाल्यो।
आिखरमा उनलाई पिन आफ्नो घरमा ल्याएर आफ्नो ौीमती बनायो। त्यसबाट
पिन एउटा बालक जन्मयो।
अब काल स पिहली ौीमतीबाट पाँचजना छोराछोरी, दोॐी ौीमतीबाट चार
जना छोराछोरी र तेॐी ौीमतीबाट एक बालकको बाबु हुन पुग्यो। काल सले

आफ्नो समय तीन ौीमतीह लाई िदएतापिन पिहली ौीमतीलेचािहँ आफू एक्लो
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भएको महसुस गदर्िथन्। त्यो एक्लोपना हटाउन उनी एक एडभेिन्टःट

दम्प ीलाई साथी बनाइन्। ितनीह सँग इिडटी चचर्मा जान थािलन् र त्यही
चचर्मा उनले बिप्तःमा िलइन्।
काल स अमेिरकी सरकारको रे िडयो
गद

िथयो।

त्यस

रे िडयोमा

उसले

भ्वाइस अभ अमेिरकामा काम

समाचार

ूसारण

गथ्य ।

उसलाई

परमेँवरूित चासो िथएन। तर इिडटीले एक साबथमा आफ्ना दुई छोरीह को
बिप्तःमा िलनेबेलामा उनले गरे को िनमन्ऽणा काल सले ःवीकार गर्यो।

त्यस समय चचर्को मञ्चमा आफ्नी दुई युवती छोरीह ले भजन

ँ ु झर्यो। आफू सानो हुँदा चचर्मा
ँ ाबाट आस
गाएको सुन्दा काल सको आख
भजन गाएको याद उसलाई आयो। उसले आफ्नो अनुहार लुकाएकोले अ ले

ँ ु दे खेनन्। त्यस साबथ पिछ आफ्नो पिहली ौीमतीसँग काल स
उसको आस

पिन चचर्मा जान थाल्यो। तर जब दोॐी ौीमती मिरयाले काल स चचर् जान

थालेको थाहा पाएपिछ उसले ितनलाई छोड्ने षडयन्ऽ गरे को भनेर आरोप
लगाइन्। "एडभेिन्टःटह

िबवाह नगिर सँगै बःन िददै नन्। त्यसको अथर्

तपाईँले इिडटीसँग िववाह गन सुर कःनु भएको छ" काल सलाई िरसाएर
भिनन्। तर आफू िववाहको िनिम्त चचर् गएको होइन भनेर काल सले

सम्झाउन खोज्यो। "म मुिक्त खोज्न चचर्मा गएको हुँ। ितमीलाई पिन मुिक्त

चािहन्छ। ितमी पिन मसँग चचर् आउ न" काल सले अनुरोध गर्यो।

उसको अनुरोधमा मिरया पिन चचर्मा जान थािल। ूत्येक साबथ
काल सले आफ्नी पिहली ौीमतीलाई

कारमा िलएर चचर्मा लान्थ्यो। अिन

दोॐी ौीमतीलाई अक एडभेिन्टःट चचर्मा लान्थ्यो। काल स आलोपालो गरे र
दुवै ौीमतीह

जाने चचर्मा ितनीह सँग जान थालेको िथयो।

त्यही समयमा काल सको तेॐी ौीमती अक पु षसँग पोइलो गई।

काल सले गम्भीर समःयाको सामना गनुर् पर्यो। अब दुईटी ौीमतीह मा
कसलाई िववाह गन सो िनणर्य उसले गनुप
र् रे को िथयो। उसले दुवैसँग

औपचािरक पमा िववाह नै नगिर घरजम गरे को िथयो।

दुई मिहनासम्म ूत्येक साबथ काल सले उपबास बसेर ूाथर्ना गनर्

थाल्यो। उसले पिहली ौीमतीसँग िववाह गनुप
र् न िववेकले िनधो गिररहे को िथयो
तर बाइबलले के भन्छ सो उसले जा

चाहे को िथयो। एक िदन बाइबल

खोलेर उसले ूाथर्ना गर्यो, "हे ूभ ु मलाई सहायता गनुह
र् ोस्। मेरो समःयाको
ँ ा िचम्लेर
समाधानको िनिम्त बाइबलबाटै जवाफ िदनुहोस्।" काल सले आख
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ँ ा
बाइबल पल्टाएको िथयो र अिन ूाथर्ना गरे को िथयो। तब उसले आख

ँ ा मलाकी २:१४मा पर्यो जसमा
खोल्यो र बाइबलमा हे र्यो अिन उसको आख
लेिखएको छ " १४ ितमीह

सोध्छौ,

'िकन?' िकनभने परमूभ ु ितमीह

र

ु न्ु छ, िकनिक
ितमीह को जवानीपनकी पत्नीको बीचमा साक्षीको काम गदहुनह

ितमीह ले त्यससँग दुव्यर्वहार गर्यौ, य िप ितनी ितॆी जीवन-साथी र वैवािहक

करारमा बाँिधएकी पत्नी हो।" जब काल सले पिहली ौीमतीसँग िववाह गन
िनणर्य गर्यो तब दोॐी ौीमती धु धु

रोइन्। ितनीह

दुवै रोए तर दोॐी

ौीमतीले काल सको समःया बुझेकी िथइन्। काल सले इिडटीलाई िडसेम्बर
२९, २०१३मा िववाह गर्यो र पिछ उसले बिप्तःमा िलयो।
"तब मेरो जीवनले नयाँ मोड िलयो। म नयाँ सृि

र् यो सो भ
ूभ ुले मलाई के गनुभ

ँ
हुन पुगेको िथए।

सं सारमा जहाँ जान पिन म तयार छु " खुशी

व्यक्त गद काल सले भन्यो।

(यस ऽैमािसकको भेटीको केही भाग साओ टोमेमा मध्यम वगर्को

िनिम्त चचर् भवन िनमार्ण गनर् सहयोग िमल्नेछ)।
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