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ूकाश १९:२१। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "ितनीह ले थमुाको रगत र आफ् ना गवाहीको 
वचनको कारण त् यसलाई िजतेका छन ्,  र ितनीह ले मतृ ् यसुम् मै पिन आफ् नो 
ज् यानको माया राखेनन ्।" ूकाश १२:११। 
    ूकाश १२-१४ अध्यायले हामीलाई यस पःुतकको अिन्तम खण्डमा 
(ूकाश १५:१-२२:२१) उल्लेख गिरएको अिन्तम िदनमा हनेु घट्नाह को 
अध्ययन गनर् तयार पादर्छ। यस पःुतकको ूथम आधा खण्डले (ूकाश १:१-
११:१९)मा येशूका िवँ वासीह  अथार्त ् चचर्लाई शऽवुत व्यवहार गन 
संसारसंग आित्मक संघषर् गिरएको व्याख्या गदर्छ। येशूको आगमन भएको 
सम्बतको (ई.सम्बत) सु भएदेिख इितहासको अन्तमा उहाँलाई िवँ वास गन र 
नगनको बीचमा अध्याित्मक संघषर् जािररहन्छ (येशूलाई िवँ वास नगनले पिन 
आफ्नो जन्मदतार् गराउँदा वा कुनै व्यापािरक वा अन्तराि य कारोबार गदार् 
येशूको जन्म भएदेिखको  औलँ्याइएको िमितलाई लेख् न वाध्य त हनु्छ)। 
ूकाशको पःुतकको बाँकी आधा अंश येशूको दोॐो आगमन र परमेँ वरको 
राज्यको पनुःथार्पनाको अगािड के के घट्ना भएर यस पथृ्वीको इितहासको 
अन्त हनु्छ भनेर वणर्न गिरएको छ। 
    संसारको इितहासको अन्तमा हनेु अिन्तम स ेतको पदार् पछािड के के 
हनु्छ भनेर ूकाश १२ अध्यायले िचऽण गदर्छ। इितहासभिर येशू भी  र 
शैतानको बीचमा भइरहेको घोर संमाम वा महान ् बैचािरकमत िभ ताको 
(येशूले आफू मिुक्तदाता र सिृ कतार् हुँ भनेर दावी गनुर्हनेु र शैतानले त्यो 
दावीलाई आफू र आफ्ना मितयारह ारा ूितकार गन जःता न् ह ) िबकास 
कसरी भयो भनेर उक्त अध्यायले देखाउँदछ। ूकाशको पःुतकमा शैतान, 
परमेँ वर र उहाँका जनह को परमशऽ ु वा ूमखु शऽकुो पमा िचऽण 
गिरएको छ। उसको अिःतत्व कुनै पौरािणक कथा वा मनगढन्ते कथा नभएर 
वा कसैले यो केवल िदमागमा चल्ने तत्वमाऽ हनु ् भनेर मािनसलाई 
अलमल्याउने सोच नभएर वाःतिवक नै हो भनेर बाइबलले िचऽण गदर्छ। 

८ 
  

शतैानशतैान,,  हारेको शत्रुहारेको शत्रु  
 

13३ 



जगतमा भएको यगु देिख परमेँ वरसँगको िविोह र जगतसंसारमा हनेु दु  तथा 
खराब िबयाकलापह को पछािड शैतान भएको हावादारी िवँ वास नभएर 
साँिच्चक् कै हो। येशूको दोॐो आगमन अगािड आर‐‐मागे ोनको यु मा िजितयो 
भने त्यो उसको िनिम्त परमेँ वरसँग िजत् ने अिन्तम लडाईँ हो भ े कुरालाई 
शैतानलाई थाहा छ। त्यसकारण यगुको अन्तमा त्यसितर ध्यान िदएर आफ्नो 
सम्पूणर् िबयाकलापलाई अिन्तम प िदन शैतान भएभरको ूयास गनर् आफूलाई 
तयार पादर्छ। 
   जेभएतापिन शैतानको कुनै पिन चितर्कला वा बाहबुलले छेिडने यु मा 
सफल हनेुछैन भनेर परमेँ वरका जनह लाई िवँ वास िदलाउन ूकाश १२ 
लेिखएको हो। यो अध्याय चेतावनीको पमा पिन लेिखएको छ। शैतानले 
यगुको अन्तमा रहने परमेँ वरका बाँकी वा बचेखचेुका जनह सँग यु  गन 
अठोट गरेको छ भनेर यस अध्यायले सचेत गराएको छ। जनु चचर्का 
िवँ वासीह  केवल येशूमा आशा र उहाँको शिक्तमा िवँ वास गरेर िजउन 
चाहन्छन ्त्यसूित शैतानले अनेक  माध्यमह  अपनाएर येशूको दोॐो आगमन 
नहञु् जेल लिडरहनेछ भनेर यस अध्यायमा हामी हेनछ । 
 

१. ी र अिज र वा शैतान 
       ूकाश १२:१-५मा उल्लेख गिरएको यूह ाको दशर्नमा दईु ठूला िचन्ह 
वा ूतीकह  देिखन्छन।् ूथमत बालक गभर्मा भएको ी र दोॐोमा अिज र 
वा शैतानको राक्षसी प। ती ूतीकह ले कसलाई िचन्हाउँदछ वा ती पदह ले 
के िसकाउँदछ? हेन ुर्होस:् "१ ः वगर्मा एउटा आँ चयर्जनक िचन् ह देिखयो: सूयर् 
पिहरेकी एउटी ः ऽी देखा परी, जसको पाउमिुन चन् िमा िथयो, र त् यसले िशरमा 
बा॑ वटा ताराको मकुुट लाएकी िथई। २ त् यो गभर्वती िथई,  र जन् माउने 
अवः थाको पीडामा ूसववेदनाले िचच् याइरहेकी िथई। ३ अिन ः वगर्मा अक  
एउटा िचन् ह देिखयो: सात वटा िशर, दश वटा िसङ र िशरमा सात वटा मकुुट 
लाएको एउटा ठूलो रातो अिज र देखा पर् यो। ४ त् यसको पचु् छरले ः वगर्को 
एक ितहाइ ताराह लाई सोहोरेर पथृ् वीमा फािलिदयो। बालक जन् मनासाथ 
त् यसलाई िनिलहालँू भनी त् यो अिज र बालक जन् माउन लागेकी ः ऽीको सामनु् ने 
खड़ा िथयो। ५ त् यस ः ऽीले सारा जाितलाई फलामको डन् डाले शासन गन 
एउटा छोरो जन् माई। त् यसको बालक परमेँ वरकहाँ उठाइएर उहाँको 
िसंहासनमा लिगयो।" 
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    परमेँ वरका जनह  चाहे पु ष होस ्चाहे ी होस ्त्यसलाई ी वा 
दलुहीको सं ा बाइबलले िदँदछ ("ईँ वरीय डाहले म ितमीह ूित डाही भएको 
छु। एउटै पितकी पिवऽ दलुहीको पमा ितमीह लाई ूः ततु गनर् मैले 
भीं टसँग ितमीह को मगनी गिरिदए"ँ २ कोिरन्थी ११:२)। पितॄत, शु  वा 
बाइबलको सत्यताबाहेक अ सँग घलुिमल नभएको ी भनेको परमेँ वरका 
सच्चा, िवँ वासी जनह  हनु ्भनेर बाइबलले ूकट गदर्छ। तर बाइबलसम्मत 
नचल्ने र िवँ वासमा भिड्कएर बःने वा अ  दशर्नह को पिछ लागेर सच्चा 
आःथालाई खलबलाएर येशूलाई गलत ढँगमा िचऽण गनलाई बेँया इसाई 
भनेर बाइबलले खलुासा गदर्छ। ूथमत ूकाश १२को ी इॐाएललाई 
लिक्षत गदर्छ जहाँबाट येशू मसीहको आगमन भयो (ूकाश १२:१-५)। पद 
१३-१७ले उनी सही वा सत्य चचर्को स ेत गदर्िछन ् जहाँबाट रेमनेन्ट वा 
परमेँ वरको वचन र येशूूितको आःथामामाऽ अिडग भएर बःने बचेखचेुको 
चचर्को जन्मलाई औलँ्याउँछ।  
     सूयर्लाई व  जःतो पिहरेकी र उनको पाऊमिुन चन्िमा भएको 
िचऽण त्यस ीको िदइएको छ। सूयर्ले येशू भी को मिहिमत चिरऽलाई 
ूितिबिम्बत गदर्छ। उहाँको धािमर्कतालाई सूयर्सँग दािँजएको छ ("तर मेरो 
नाउँको आदर गन ितमीह मािथ चािहँ धािमर्कताको सूयर् आफ् ना पखेटामा 
आरोग् यता िलएर उदाउनेछ। अिन गोठलाई छोड़ेर िनः केका बाछाजः तै 
ितमीह चािहँ बािहर िनः कनेछौ" मलाकी ४:२)। ूभ ु येशू भी  सूयर् जःतो 
संसारको ज्योित हनुहुनु्छ (यूह ा ८:१२) र संसारमा उहाँको ूिेमलो चहिकलो 
चिरऽलाई उहाँका जनह ारा ूितिबिम्बत गनर् आ ान गिरएको छ ("१४ 
“ितमीह  संसारका ज् योित हौ। डाँड़ामा बसािलएको सहर लकु् न सक् दैन।  
१५ मािनसह ले ब ी बालेर पाथीले त छोप् दैनन ्, तर सामदानमा राख् दछन ्, र 
घरमा हनेु सबैको िनिम् त त् यसले उज् यालो िदन् छ।  १६ यसरी नै ितमीह को 
ज् योित मािनसह का सामनु् ने चम् कोस ्, र ितनीह ले ितमीह का सकुमर् देखून ्, र 
ः वगर्मा हनुहुनेु ितमीह का िपताको मिहमा ग न ्" म ी ५:१४-१६)। चन्िमा 
कम ज्योित भएको मह हो (उत्पि  १:१६ "अिन परमेँ वरले दईु िवशाल 
ज् योितह  बनाउनभुयो–  ठूलो ज् योित िदनमािथ ूभतु् व गनर्,  र सानो ज् योित 
रातमािथ ूभतु् व गनर्। उहालेँ ताराह  पिन बनाउनभुयो")। यसले िवँ वमा 
ससुमाचार सनुाउने योजनामा परुानो करारले िदए अनसुार येशूको कामलाई 
िचऽण गदर्छ। 
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    अक  आगो भएको रातो अिज र वा भयानक जीव जसको टाउकाह  
सातवटा छन ् र दशवटा िसङह  छन ् (ूकाश १२:३ पान्तिरत) यूह ाले 
आफ्नो दशर्नमा देख् छन।् यो अिजवका पचु्छर भएको जीव अ  कुनै नभएर 
शैतान आफै हो भनेर ूकाश १२:९ले बताउँछ। ःवगर्का एक ितहाइ ताराह  
यस पथृ्वीमा खसािलन (ूकाश १२:४) वा ितनीह लाई धोखा िदन उसले 
आफ्नो पचु्छरलाई ूयोग गरेको िचऽण गदर्छ (यशैया ९:१४,१५, ूकाश 
९:१०)। आफ्नो उच्च ःथानमा रहेको ूितिःठत दजार्बाट शैतानको पतन 
भएपिछ (यशैया १४:१२-१५) उसले ःवगर्को एक ितहाइ ःवगर्दूतह लाई 
धोका िदन सफल भएको िथयो। ती पितत ःवगर्दूतह  नै यस संसारमा अनेक  
छिल भेष धारण गरी जःतै भतू बनेर वा दु आत्मा बनेर मािनसह लाई धोखा 
िदन्छन।् ितनीह ले परमेँ वर र उहाँले गनुर्भएको मिुक्तको काममा अनेक  
चितर्कला देखाएर िवरोध गदर्छन ् ("१ पिवऽ आत् मा ूं टै भन् नहुनु् छ,  िक पिछ 
आउने समयमा छली आत् मा र भतूूतेका िस ान् तितर मन लाएर कोही 
िवँ वासबाट तिकर् जानेछन ्"१ ितमोथी ४:१)। शैतानलाई अिज र वा राक्षस 
भनेर िचऽण गद उसका सातवटा टाउकोह  र दशवटा िसङह  छन ्भिनएको 
छ। शैतानले आफ्ना पितत ःवगर्दूतह सँग मूितर्पूजा गन र परमेँ वरको 
िव मा लाग्ने रोमी साॆाज्यलाई ूयोग गरेर मािनसह लाई परमेँ वरलाई 
िवँ वास गनर्बाट भड्काउँछ। मािनसह लाई अनेकौ दु आत्माह ले सताएर 
हनु्छ िक ती दु  आत्माह  भगवान हनु ्भनेर अनेक  आँ चयर् वा अलौिकक 
काम गरेर िवँ वास िदलाएर हनु्छ िक ("तब मैले अिज रको मखुबाट,  त् यस 
पशकुो मखुबाट र झूटो अगमवक्ताको मखुबाट भ् यागतुाह जः ता तीन वटा 
घिृणत आत् माह  िनिः करहेका देख" ूकाश १६:१३) जनमानसमा 
परमेँ वरको अिःतत्वको बारेमा ॅम फैलाउँछ। "ूकाश १२:९मा उल्लेख 
गिरएको अिज र शैतान हो। येशूलाई मानर् हेरोदलाई उक्साउने उही िथयो। 
तर शैतानको ूमखु ूितिनिधत्व गरेर ूथम शताब्दीमा रोमी साॆाज्यले भी  र 
उहाँका जनह सँग यु  गरेको िथयो। त्यसबेला रोमी साॆाज्यमा अनेक  
मूितर्पूजा र ितनीह सँग सम्बिधत चाडबाड तथा िरितह  िथए। पाँ चात्य देश 
रोममा त्यस मूितर्पूजा गन धमर्को बाहलु्यता िथयो। ूाथिमक पमा अिज र 
शैतानको ूतीक भएर देखाइएतापिन मूितर्पूजा गन रोमलाई त्यसको दोॐो 
िचऽण गिरएको छ।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ४३८बाट 
पान्तिरत।   
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    ूकाश १२:९मा भिनएको छ "त् यो ठूलो अिज र तल फािलयो– त् यो 
ूाचीन सपर्,  जो सारा संसारलाई बहकाउने िदयाबलस वा शैतान हो। त् यो 
पथृ् वीमा फ् याँिकयो र त् यसका दूतह  त् यसका साथसाथै फ् याँिकए।" उत्पि  
३:१५मा गिरएको भिवंयवाणी "१५ तेरो र ः ऽीको बीचमा, र तेरो सन् तान र 
ः ऽीको सन् तानको बीचमा म दुँ  मनी हािलिदनेछु। त् यसले तेरो िशर 
कुच् च् याउनेछ,   र तले त् यसको कुकुर् च् चो डः नेछस ्।”    र ीको सन्तान अथार्त ्
येशू जिन्मनेिबि क् कै उहाँलाई मानर् शैतान सिबय भएको (ूकाश १२:४) 
बीचमा के सम्बन्ध छ?  
    सु देिख नै मसीह बालकको जन्मभएपिछ उहाँलाई नाश गनर् शैतान 
पिखर्रहेको िथयो। जब येशू मसीहको जन्म भयो तब शैतानले त्यस मूितर्पूजक 
रोम र यहूदी राजालाई ूयोग गरेर हत्या गनर् खोजेको िथयो (म ी २:१३-१६ 
"१३ ितनीह  गएपिछ, परमूभकुा एउटा दूत सपनामा योसेफकहाँ देखा परे र 
ितनले यसो भने, “उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथ िलई िमौदेशमा 
भािगहाल, र ितमीलाई मैले नभनेसम् म त् यही ँबस। िकनिक, हेरोदले बालकलाई 
मानर् उहाँको खोजी गनर् लागेको छ।”   १४ अिन ितनी उठेर साना बालक र 
उहाँकी आमालाई साथमा िलई िमौदेशमा राती नै गइहाले, १५ र हेरोदको 
मतृ् य ु नहोउञ् जेल त् यही ँ बसे। अगमवक्ता ारा परमूभलेु भन् नभुएको वचन 
यसरी पूरा भयो,  “मैले आफ् ना पऽुलाई िमौदेशबाट बोलाए।ँ१६ तब 
ज् योितषीह ले ितनलाई छकाएको कुरा हेरोदले थाहा पाए, र ितनी रीसले चरू 
भए। अिन ज् योितषीह बाट थाहा भएको समयअनसुार बेथलेहेम र त् यस 
इलाका िभऽका दईु वषर् र त् यसदेिख मिुनका सबै बालकह लाई मानर् 
लगाए।"”  तर त्यो बालक परमेँ वरमा र उहाँको िसंहासनमा परु् याइयो (ूकाश 
१२:५) अथार्त ् परमेँ वरले उहाँलाई िबशेष हःतके्षप गरेर उहाँलाई सरुिक्षत 
पानुर्भयो। 
 

२.  शैतानलाई यस पथृ्वीमा फ्याँिकन्छ  
      ूकाश १२:७-९मा ःवगर्मै ठूलो यु  भएको िववरण ूःततु गिरएको 
छ। त्यो कःतो खालको  लडाईँ िथयो र त्यसले शैतानलाई ःवगर्बाट िनंकासन 
गदार् त्यसको नितजा के भयो? हेन ुर्होस ्"७ अिन ः वगर्मा लड़ाइँ भयो। िमखाएल 
र ितनका दूतह ले त् यस अिज रसँग यु  गरे। अिज र र त् यसका दूतह ले 
पिन यु  गरे,  ८ तर ियनीह  हारे,  र ियनीह का िनिम् त ः वगर्मा कुनै ठाउँ 
रहेन। ९ त् यो ठूलो अिज र तल फािलयो- त् यो ूाचीन सपर्, जो सारा संसारलाई 
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बहकाउन ेिदयाबलस वा शैतान हो। त ् यो पथृ् वीमा फ् याँिकयो र त् यसका दूतह  
त् यसका साथसाथै फ् याँिकए।"  
    जब शैतानले परमेँ वरको िसंहासन खोःन खोजेको िथयो भनेर 
यशैयाले यसरी बताउँछ: "१२ ए िबहानको तारा, ूभातको पऽु,  तँ ः वगर्बाट 
कसरी खसेको छस ्! उिहले जाित-जाितह लाई होच् याउने, तँ कसरी भइँूमा तल 
खसािलइस ्। १३ तले आफ् नो दयमा भिनस ्,  “म ः वगर्मा उक् लनेछु। 
परमेँ वरका ताराह भन् दा मािथ म मेरो िसंहासनलाई उच् च पानछु। पिवऽ 
पवर्तको सबैभन् दा उच् च टाकुरामा सभास  को पवर्तमा म िवराजमान हनेुछु। 
१४ म बादलको टुप् पाभन् दा मािथ उक् लनेछु, म आफूलाई सव च् च परमेँ वर 
जि कै बनाउनेछु।” १५ तर तँ िचहानसम् म, खाड़लको तल् लो गिहराइसम् मै 
होच् याइस ्" (यशैया १४:१२-१५)। परमेँ वरको राज्यशासन वा 
सावर्भौमस ामािथ शैतानले िबिोह गदार् ःवगर्मा लडाईँ भयो र उसलाई 
ःवगर्बाट फ्याँिकयो। यो नै परमेँ वर र शैतानको बीचमा भइरहेको महान ्
मतभेद वा िववादको सु  िथयो। एक पटक अत्यन्त उच्च पदमा आिशन 
भएको लिुशफर आफू परमेँ वर जःतै हनु चाहँदा वा जगतमा भएका सबै 
परमेँ वरका जीवह ले उसलाई ःवामी अथार्त ् भगवान भनेर ढोगोस भनेर 
अिभयान चलाउँदा उसले परमेँ वरको िब मा खलुा िविोह गनर् पगेुको िथयो। 
त्यो िविोह र यु मा शैतान हार् यो र त्यसको फलःव प भखर्र सिृ भएको 
ताजा पथृ्वीमा रहन उसलाई िनंकासन गिरयो। ःवगर्मा हारेको शैतानले आदम 
र हव्वालाई धोका िदन पगु्यो र यस पथृ्वीमा आफ्नो हक जमाउन अिधकार 
भएको आदमबाट त्यो अिधकार शैतानले खोःयो। जब येशूलाई आफ्नो जालमा 
फसाउन खोज्दा शैतानले हाकाहाकी उहाँलाई भनेको िथयो "६ िदयाबलसले 
उहाँलाई भन् यो,  “म यो सारा अिधकार र ियनको गौरव तपाईंलाई िदनेछु, 
िकनभने यी सबै मलाई सिुम् पएका छन ्, र म जसलाई इच् छा गदर्छु,  त् यसलाई 
िदँदछु। ७ तपाईंले मलाई दण् डवत ् गनुर्भयो भने यी सबै तपाईंका हनेुछन ्”  
(लूका ४:६-७)। आफूले आफैलाई यस संसारको शासक हुँ भनेर दावी गरेको 
िथयो (येशूले त्यसको पिु  गद भ ुभयो "३० येशूले जवाफ िदनभुयो,  “यो 
आवाज मेरो िनिम् त भएको होइन, तर ितमीह का िनिम् त हो। ३१ अब यस 
संसारको न् याय हनु् छ। यस संसारको शासक बािहर फािलनेछ" (यूहन् ना 
१२:३०-३१)। यस पथृ्वीको शासक हनु पगेुको शैतानलाई ःवगर्मा हनेु 
पिरषद् मा पथृ्वीको ूितिनिधत्व गन हैिसयतले भाग िलने अिधकार िदइएको 
िथयो। (यस सन्दभर्लाई अय्यूबको पःुतकले पिु  गदर्छ "६ एक िदन ः वगीर्य 
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दूतह * परमूभकुो सामनु् ने उपिः थत हुँदा शैतान* पिन ितनीह सँग आयो। 
७ परमूभलेु शैतानलाई सोध् नभुयो,  “तँ कहाँबाट आईस ्?”  त् यसले भन् यो, 
“पथृ् वीमा चारैितर घमुिफर गद आएको हुँ।”  ८ तब परमूभलेु शैतानलाई 
सोध् नभुयो, “के तले मेरो दास अय ् यूबलाई याद गिरस ्? परमेँ वरको डर राख् ने र 
दुं  ट कामबाट अलग रहने त् यो जः तो िनद ष र सोझो मािनस पथृ् वीमा अ  
कोही छैन।” ९ शैतानले परमूभलुाई यसो भनेर जवाफ िदयो, “अय् यूबले त् यसै 
परमेँ वरको डर राखेका हनु ् त?” १० के ितनलाई,  ितनका घराना र ितनका 
सबै धन-सम् पि लाई तपाईंले चारैितरबाट बार हालेर रक्षा गनुर्भएको छैन? 
ितनका सबै काममा तपाईंले आिशष ् िदनभुएको छ, अिन ितनका गाईबः तहु  
देशभिर अनगन् ती बढ़ेका छन ्। ११ तर आफ् नो हात पसारेर ितनका सबै 
चीजमािथ ूहार गनुर्होस ्,  र ितनले तपाईंलाई तपाईंकै मखुको सामनु् ने 
सराप् नेछन ्।” १२ तब परमूभलेु शैतानलाई भन् नभुयो, लौ त, त् यसकहाँ जे-जित 
छन ्,  सबै तेरै हातमा भयो। केवल अय् यूबको शरीरलाई चािहँ नछो।”  तब 
शैतान परमूभकुो उपिः थितबाट िनः केर गयो" (अय्यूब १:६-१२) यथाथर्मा 
यस घट्नामा महान िववादको एक तत्व खलुासा गिरएको छ "तपाईँले 
अय्यूबलाई सम्प  गराउनभुएकोले उनले तपाईँको उपासना गछर् तर तपाईँले 
उनको सम्पि को नाश गनुर्भयो भने तपाईँलाई उनले सराप्नेछ" भनेर 
परमेँ वरलाई ःवइच्छाले होइन ब  परमेँ वरबाट के पाउँला वा डरले 
अय्यूबले उहाँको उपासना गरेको भनेर शैतानले दावी गरेको िथयो। नेपाली 
पिरूआेयमा मािनसह लाई पैसा ख्वाएर इसाई बनाइयो भ े आरोप लगाए जःतै 
हो-अनवुादकको िज ासा)। तर जब येशूलाई बुसमा टाँिगएर यस संसारमा 
खतम गनर् खोज्दा शैतान हानर् पगु्यो तब उसलाई र उसका पितत 
ःवगर्दूतह लाई यस पथृ्वीमा नजरबन्द ःव प रािखयो र ितनीह लाई अिन्तम 
दण्ड निदउँञ् जेल पथृ्वीबाट कही ँ जाने अनमुित िदइएन (२ पऽसु २:४ 
"ः वगर्दूतह ले पाप गदार् परमेँ वरले ितनीह लाई बाँकी राख् नभुएन,  तर 
ितनीह लाई नरकमा फािलिदनभुयो (यस पथृ्वीमा),  र न् यायका िदनसम् मको 
िनिम् त पातालको अन् धकारमा जकिड़राख् नभुयो।" र "आफ् नो अिधकारको 
मयार्दा कायम नराखेर उिचत वासः थान त् याग् ने ः वगर्दूतह लाई उहाँले 
पातालको अन् धकारमा न् यायको त् यस ठूलो िदनसम् म अनन् त बन् धनमा 
राख् नभुएको छ" यहूदा ६)। 
   आफ्नो मतृ्यलेु जनु कुरो गमुाइएको िथयो सो येशूले पनु आफ्नो 
कब्जामा िलनभुयो र शैतानको सही वा सत्य चिरऽलाई जगतको साम ु
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भन्डाफोर गनुर्भयो। "आफ्नो लिुकएको चिरऽलाई उदा  पािरएको शैतानले 
देखे। (अथार्त ् परमेँ वर िरसाहा, अन्यायी, ःवाथीर्, जबरजःती जीवह लाई 
आफूलाई पजु्न लगाउने हनुहुनु्छ तर आफू उहाँभन्दा असल भनेर भलाद् मीको 
पोशाक लगाएर जगत र मानव जाितह लाई छल गिररहेको ःवभावलाई येशूले 
बुसमा उघािरिदनभुएको िथयो)। पितत नभएका सारा ःवगर्दूतह  र सारा 
जगतका जीवह को साम ु उसको शासनप ित कःतो िथयो भनेर एक िदन 
ूःततु गिरनेछ। शैतानले आफूलाई हत्यारा भनेर ूकट गरेको छ। 
परमेँ वरको पऽुको हत्या गरेर ःवगर्का जीवह बाट उसले पाउने कुनै पिन 
सहानभुिूतह लाई आफूले नै समाप् त गिरिदएको छ। अब उसको कामलाई 
िसिमत तलु्याइएको छ।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ 
७६१बाट पान्तिरत। सारा ॄम्हान्ड वा जगतको साम ुयस संसारको शासन 
अिधकार शैतानबाट येशूलाई सािरएको िथयो र यस पथृ्वीको सही वा बैधािनक 
शासक येशू नै हनुहुनु्छ भनेर घोषणा गिरएको िथयो ("१८ म यो पिन ूाथर्ना 
गदर्छु,  िक ितमीह को दयका आखँा उज् यालो होस ्, र कुन आशाको िनिम् त 
उहाँले ितमीह लाई बोलाउनभुएको छ,  र सन् तह मा उहाँको मिहिमत 
उ रािधकारको सम् पि  के हो, सो ितमीह ले जान् न सक। १९ अिन हामी 
िवँ वास गनह का िनिम् त उहाँको शिक्तको असीम महानता के हो, सो ितमीह  
जान् न सक। त् यो शिक्त उहाँको महान ् सामथ् यर्को काम नै हो, २० जो उहाँले 
भीं टमा पूरा गनुर्भयो, जब उहाँले भीं टलाई मरेकाह बाट जीिवत पानुर्भयो, अिन 
ः वगीर्य ः थानह मा आफ् नै दािहने बाहलुीपि  बसाल् नभुयो। २१ सबै शासन, र 
अिधकार, र शिक्त र राज् यमािथ, र यस यगुका माऽ होइन, तर आउने यगुका 
पिन जित नाउँ छन ्, ती सबैमािथ उहाँलाई राख् नभुयो, २२ र परमेँ वरले सबै 
कुरा उहाँका पाउमिुन रािखिदनभुयो,  र मण् डलीको िनिम् त उहाँलाई नै सबै 
कुराको िशर बनाइिदनभुयो, २३ जनु मण् डली उहाँको शरीर, उहाँको पूणर्ता हो। 
र उहाँले नै सबै थोक पिरपूणर् पानुर्हनु् छ" एिफसी १:१८-२३ र " ९ 
त् यसैकारण परमेँ वरले उहाँलाई अित उच् च पानुर्भयो,  र उहाँलाई त् यो नाउँ 
ूदान गनुर्भयो, जो हरेक नाउँभन् दा उच् च छ,   १० िक ः वगर्मा, पथृ् वीमािथ र 
पथृ् वीमिुन भएको हरेक ूाणीले येशूको नाउँमा घुड़ँा टेक् नपुछर्, ११ र हरेक 
िजॄोले परमेँ वर िपताका मिहमाको िनिम् त येशू भीं टलाई ूभ ुभनी ः वीकार 
गनुर्पछर्" िफिलप्पी २:९-११)। 
    येशू भी  आफैले पथृ्वीको न्याय र शैतानको हिवगत के हनेुछ भनेर 
ःप  पानुर्भएको छ "अब यस संसारमा न्याय आएको छ। यस संसारको 
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शासकलाई फ्याँिकने छ" (यूह ा १२:३१ पान्तिरत)। शैतानको भिवंयको 
फैसला भएकोले अब "मिुक्त र बाहबुल, परमेँ वरको राज्य र उहाँको भी को 
शिक्त आएको छ" ूकाश १२:१० पान्तिरत)। यस पथृ्वीमा भएका 
परमेँ वरका जनह लाई हानी परु् याउन केही शिक्त उसमािथ अझै छ तर त्यो 
िसिमतमाऽामामाऽ छ। त्यो पिन आफूसँग छोटो समय बाँकी छ भनेर महससु 
गरेर ऊ चल्दछ (ूकाश १२:१२ पान्तिरत)। उसको समय छोटो नै 
भएतापिन यस संसारमा अनेक  द:ुख, पीडा, आत , क  र िवध्वंस मच्चाउन 
भरमग्दरु ूयास गिररहेको छ। 
     शैतानको आबमणको ूितकार गनर् हामीले के गनुर्पछर् भनेर देहायका 
पदह ले के भन्छ? हेन ुर्होस ् ूकाश १२:११ " ितनीह ले थमुाको रगत र 
आफ् ना गवाहीको वचनको कारण त् यसलाई िजतेका छन ्, र ितनीह ले मतृ् यसुम् मै 
पिन आफ् नो ज् यानको माया राखेनन ्।" र एिफसी ६:१०-१८ " १० अब 
अन् त् यमा, ूभमुा र उहाँका शिक्तको सामथ् यर्मा बलवान ् होओ। ११ िदयाबलसका 
यिुक्तह का िव मा खड़ा हनु सक् नलाई परमेँ वरका सारा हातहितयार धारण 
गर। १२ िकनिक हामीह को यु  शरीर र रगतको िव  होइन,  तर 
ूधानताह का िव ,  शिक्तह का िव ,  वतर्मान अन् धकारका सांसािरक 
शासकह का िव  र ः वगीर्य ः थानह मा भएका दुं  ाइँका आित् मक 
सेनाह का िव  हो। १३ यसैकारण परमेँ वरका सारा हातहितयार उठाओ, र 
यसरी खराब िदनको सामना गनर् सक, र सबै काम गरेर खड़ा हनु सक् ने होओ। 
१४ यसकारण आफ् ना कम् मर सत् यले कसेर,  धािमर्कताको छाती-पाता लाएर 
खड़ा होओ, १५ र खु ामा िमलापको ससुमाचारका जु ा लाएर तयार होओ। 
१६ साथै िवँ वासको ढाल उठाओ, जसबाट ितमीह  दुं  टका सबै अिग् नबाण 
िनभाउन सक् नेछौ। १७ मिुक्तको टोप लगाओ, र पिवऽ आत् माको तरवार लेओ, 

जोचािहँ परमेँ वरको वचन हो। १८ सारा ूाथर्ना र िनवेदनसाथ सब समय 
पिवऽ आत् मामा ूाथर्ना गर। यस उ ेँ  यले लगनशील र सतकर्  भएर सबै 
सन् तह का िनिम् त ूाथर्ना गिररहो।" 
 

३. यस संसारमा यु    
    ःवगर्मा अत्यन्त सम्मान पाएको लिुशफरले परमेँ वरको िखलाफमा 
िबिोह गरेपिछ ऊ शैतान वा हामीह को नेपाली भाषामा राक्षस ब  पगु्यो। 
शैतानले उक्त पिरिःथितमा परमेँ वरका जनह को बीचमा आफ्नो कःतो नाच 
मञ् चन गनर् थाल्यो? हेन ुर्होस ्ूकाश १२:१३,१४ "१३ जब त् यस अिज रले 
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आफू पथृ् वीमा फ् याँिकएको देख् यो,  तब त् यसले छोरो जन् माउने त् यस ः ऽीलाई 
खे  यो। १४ तर त् यस ः ऽीलाई त् यस सपर्को सम् मखुबाट उजाड-ः थानमा उड़ेर 
जानलाई ठूलो ग डका दईु पखेटा िदइए। त ् यो उजाड-ः थान साढ़े तीन वषर्सम् म 
त् यस ः ऽीको पालनपोषणको िनिम् त तयार गिरएको िथयो।" शैतानले १,२६० 
िदन वा वषर्को भिवंयवाणी वषर्सम्म चचर्लाई िनरन्तर पमा खेदेको िथयो। 
येशूका कमर्ठ तथा सत्य िवँ वासीह  त्यस भयाभव पिरिःथितमा गिुळरहँदा 
परमेँ वरको भिूमका के िथयो? 
   "ःवगर् र पथृ्वीमा परमेँ वरका जनह लाई औलँ्याएर दोष िदने 
शैतानलाई येशूले आफ्नो ज्यान िदने काम ारा ःवगर्बाट सदाको िनिम्त 
खसािलएको वा हु ाइएको िथयो। परमेँ वरको मिुक्तको योजनाको िब मा 
शैतानले जितसकैु उधमु वा िवरोध मच्चाएतापिन उहाँले मिुक्तको योजनाको 
कामलाई िनरन्तरता िदनभुएको िथयो।...आफूले िविोह गरेर कब्जा गरेको 
साॆाज्य आफूले गमुाउनपुनछ भनेर शैतानलाई थाहा िथयो। त्यसलाई 
मध्यनजर राखेर परमेँ वरको ःव पमा सिृ  भएको जितसक्यो त्यित धेरै मानव 
जातलाई नाश पानर् कुनै कसरु पिन बाँकी नराख् ने शैतानको ढस ल्प िथयो। 
येशूले मािनसलाई क्षमा िदनभुएर उहाँको ूमे र क णा देखाउनभुएकोमा 
शैतानले मािनसलाई अत्यन्त घणृाको ि ले हेनर् पगेुको िथयो। मािनसले मिुक्त 
नपाउन ्भनेर शैतानले आफूसँग भएको सबै छलकपटको औजार ूयोग गन 
ूयास गछर्। आफू नैराँयको खाल्डोमा परेको महससु भएपिछ उसले आफ्नो 
भएभरको बाहबुल ूयोग गरेर परमेँ वरलाई िवँ वास गनर् चाहने मािनसको 
अिःतत्वलाई खतम गनर् ूयास गिररहेको हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, द िःपिरत 
अभ ूोफेसी, ठेली ३, प.ृ १९४,१९५बाट पान्तिरत। 
  येशूको अत्यन्त मायाल ुबःत ुउहाँको चचर्लाई नाश गनर् यस पथृ्वीमा 
शैतान िरसले जमुुर्राउँदै िविभ  िबयाकलापह ारा िनरन्तर पमा ूयास 
गिररहेको छ भ े कुरामा कुनै श ा छैन। तर त्यस भिवंयवाणी गिरएको 
समय वा १,२६० िदन वा वषर्ह मा उजाड तथा बनज लह मा चचर्ले 
परमेँ वरबाट सरुक्षा पाएको हनु्छ। यो शैतानले चचर्लाई सतावट िदने िवशेष 
अविधलाई ूकाशको १२ अध्यायमा दईु पल्ट उल्लेख गिरएको छ (पिहलो 
ूकाश १२:६ "त् यो ः ऽीचािहँ उजाड-ः थानिभऽ भागी, जहाँ एक हजार दईु सय 
साठी िदनसम् म त् यसको पालनपोषण होस ् भनेर परमेँ वरले त् यसको लािग ठाउँ 
तयार राख् नभुएको िथयो" र दोॐो "तर ती ीलाई ठूलो चीलको दईु वटा 
पखेटा िदइयो, अिन त्यस अिज रले नभे ाओस ् र एक समय, दईु समय अिन 
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आधा समय ितनको पालनपोषण होस ्भनेर उजाडःथानमा ितनको िनिम्त तयार 
पािरएको ठाउँमा ितनी उडेर गइन ्" अङ्मजेी िक  जेम्स अनवुादबाट तर 
बाइबल सोसाइटीले त्यो समयलाई साढे ितन वषर् भनेर अनवुाद गिरएको छ। 
दवैुको अथर् एउटै हो- अनवुादकको िटप्पणी)। दवैु तोिकएको अविधले 
दािनएल ७:२३-२५मा उल्लेख गिरएको चचर्लाई सतावट गन सानो िसंङको 
चितर्कलालाई औलँ्याउँछ ("२३ “ितनले मलाई यसरी बताए: ‘चौथो 
जनावरचािहँ पथृ् वीमा देखा पन चौथो राज् य हो। योचािहँ अ  राज् यह भन् दा 
फरक हनेुछ र समः त पथृ् वीलाई कुल् चीिमल् ची पारी िनल् नेछ। २४ दश 
िसङह  त् यस राज् यबाट आएका दश राजाह  हनु ्। त् यसपिछ पिहलेको भन् दा 
फरक,  अक  राजा खड़ा हनेुछ। उसले तीन राजाह लाई दबाउनेछ। २५ 
उसले सव च् चको िव मा बोल् नेछ र उहाँका पिवऽ जनह लाई अत् याचार 
गनछ र ठहर् याइएका समय र व् यवः थाह  फेन ूयत् न गनछ। पिवऽ जनह  
साढ़े तीन वषर्सम् म* उसको हातमा सिुम् पइनेछन ्" दािनएल ७:२३-२५)। 
भिवंयवाणीको मािमलामा बोल्नपुर् यो भने बाइबलमा एक िदनको बराबर एक 
वषर्को सं ा िदइएको छ। इितहासमा यो भिवंयवाणीको समय िठक िमल्दछ। 
त्यो सन ् ५३८-१७९८। त्यस बेला िबिँ चयन धमर्को नाउँमा रोमन 
क्याथोिलक चचर् वा पोपीय शासनले पिँ चमी देशह को राजनीितमा आफ्नो 
आिधपत्य जमाएको िथयो। अिन ृान्सको सॆाट नेपोिलयनको सेनापती 
बिथर्एरले रोमको दमन गन शिक्तलाई अन्त्य गराए। उनले रोमलाई कब्जा 
गरेर पोपको  राजनैितक शिक्तलाई खसािलिदएको िथयो। त्यहाँदेिख पिँ चम 
देशह का पोपले राजिनितमा खलुमखलुा िनयन्ऽण गनर् नसक्नेभएको िथयो। 
तर त्यो केवल केही हदमा अःथायी िथयो िकनभने उसले अब राजनैितक 
होइन रोमन क्याथोिलक चचर्को आित्मक नीितबाट िवँ वलाई कब्जा गनर् 
खोिजरहेको छ। 
    पोपको मातहतमा चचर्ले १,२६० वषर्सम्म इसाईकै नाउँमा ठूलो 
सतावट भोग्नपुरेको िथयो। ी वा चचर्लाई सत्यानाश गनर् अिज रले आफ्नो 
मखुबाट पानीको बाढी िनकालेको िथयो (त् यस ः ऽीलाई बाढ़ले बगाओस ् भनेर 
त् यस सपर्ले ः ऽीको पिछ आफ् नो मखुबाट नदीजः तै पानी िनकाल् यो" ूकाश 
१२:१५))। यो अविधमा इसाई धमर्को नाउँमा रोमन क्याथोिलक चचर्ले 
परमेँ वरका िवँ वासी जनह लाई दवाउन र साःती िदन पिँ चमी देशका 
शैिनक र रा ह लाई ूयोग गरेको िथयो। यस सतावटको समयमा 
ितनीह लाई सरुक्षा िदन एक िमऽबत पथृ्वीले त्यस वाढी अथार्त ् पोपको 
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आफ्नो इसाई धमर्को नाउँमा अितवादी भयानक चालबाजीबाट सरुिक्षत राखेको 
िथयो। त्यो सरुिक्षत देशले ी वा चचर्लाई पोपको िरसबाट सरुक्षा िदएको 
िथयो। त्यसबेला त्यो देश अमेिरका िथयो जहाँ धािमर्क ःवतन्ऽतालाई ःथान 
िदइएको िथयो ("तर पथृ् वीले त् यस ः ऽीलाई सहायता गर् यो, र अिज रले आफ् नो 
मखुबाट िनकालेको नदी पथृ् वीले आफ् नो मखु उघारेर िनिलिदयो" ूकाश 
१२:१६)। त्यस अविधमा बेलायत र अ  देशह बाट अमेिरकामा कितपय 
मािनसह  शरणाथीर् भएर पसेका िथए।  
    इसाई धमर्कै नाउँमा रोमन क्याथोिलक चचर्ले पोपलाई भगवान नमानी 
केवल येशू र बाइबललाईमाऽ िवँ वास गन परमेँ वरका जनह लाई 
१,२६०वषर्सम्म सताएका िथए। ती वषर्ह लाई मध्यनजरमा राखेर बाइबलमा 
उल्लेख गिरएका कितपय कुराह लाई बझु्न हामीमा िसिमत ान भएको िकन 
महससु गनुर्पछर्? येशूको आगमन िकन िढलो भयो भनेर िफिब गनुर् हाॆो िसिमत 
ानको उपज हो भनेर मा  ुजायज होइन र? 

 

४. बाँकी रहेका वा बचेखचेुका परमेँ वरका जनह सँग यु   
ूकाश १२:१७मा लेिखएको छ " तब त्यो िवशाल सपर् त्यस ी 

ूित खूबै बोिधत भयो। त्यो सपर् त्यस ीको बाँकी भएका सन्तानह को 
िव  लडाईं गनर् िहँडयो। त्यस ीका बालकह  ितनीह  िथए जसले 
परमे रको आदेशको पालन गथ। येशूले िसकाएको सत्य ितनीह िसत िथयो" 
(याद गनुर्होस ्कितपय नेपाली अनबुादमा यो पद हटाइएर अध्याय १३:१को 
पिहलो भाग "अिन त् यो अिज र समिुको िकनारमा खड़ा भयो"लाई १७ पद 
भनेर १७ पदको मूल आशयनै हटाइएको छ। तर िक  जेम्स वा नयाँ िक  
जेम्स र अ  अङ्मजेी बाइबलह मा यसरी १७ पदको ममर्लाई जनु हनुपुन हो 
सो कायमै गिरएको छ-अनवुादकको खोज अनसुनु्धान)। यगुको अन्तमा एक 
िवशेष समूह हनु्छ जोस  शैतानले भयानक यु  गनछ भिनएको छ। त्यो 
समूह को हो त? 
   कितपय नेपाली बाइबलह मा "बाकँी" वा "बचेखचेुको" 
सन्तानह सँग शैतान लड्न गयो भनेर उल्लेख नगिरएतापिन िवशेष गरेर 
अङ्मजेी बाइबल जःतै सबर्मान्य िक  जेम्स जःता बाइबलह मा १७ पद र 
त्यो शब्द उल्लेख गिरएको पिरूआेयमा हामी ठोकुवा गरेर भ  सक्दछ  िक 
इसाई हुँ भनेर दावी गन बहमुत इसाईह  परमेँ वरले देखाएको मागर्मा निहँिड 
ॅ  हनु पगेुको छ भने (१ राजा १९:१८, ूकाश २:२४) थोरैमाऽ इमान्दारी 
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र परमेँ वरको सत्यिन ामा रहने इसाईह  पिन हनेुछन।् संसारका बहसंुख्य 
मािनसह  इसाईह  नै िकननहनु,् शैतानको बहकावमा लाग्छन ् भने यगुको 
अन्तमा अथार्त ्सन १७९८पिछ परमेँ वरले येशूूित बफादार हनेु कमसेकम 
थोरै िवँ वासीह  बाँकी राख् नेछन ्जसको िव मा िरसले जमुुर्िरएर शैतानले 
संमाम गनछ। 
    पद १७को उिचत अनवुाद गिरएको पदमा ती बाँकी सन्तानको चिरऽ 
कःतो हनु्छ जोसँग शैतान र उसका मितयारह  लड्नेछन?् यगुको अन्तमा 
रहेका बाँकी इसाई हुँ भनेर दावी गन िवँ वासीह  परमेँ वरको साथमा छन ्िक 
छैनन ्भनेर कसरी ठम्याउने? 
    ूकाश १२:१७ ःप  छ। यगुको अन्तमा रहने परमेँ वरका सत्य 
जनह ले उहाँका दश आ ाह  पालन गनछन।् यगुको अन्तमा परमेँ वरका 
जनह  र शैतानको बहकावमा लाग्नेह को टकरावनै दश आ ाका ूथम ्
चारवटा आ ाह  हनेुछ भनेर ूकाश १३ले देखाउँछ। 
   ूथम चारवटा आ ाह ले  औलँ्याउने मूल िबषयबःतमुा  कसको 
आराधना वा पूजा गन भनेर को ाइएको छ। यगुको अन्तमा अिन्तम 
स टको सामना गनुर्पन भनेकै िवँ वका मािनसह ले कसको आराधना गन वा 
कसलाई परमेँ वर भनेर ढोग्ने भ े िवषयबःत ुहनेुछ। िवँ वका मािनसह ले 
पशकुो ूतीकलाई पूजा गनर् िनणर्य गछर्न ् भने बाँकी रहेकाह ले सनातन 
सिृ कतार् परमेँ वर नै सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर उहाँको पक्षमा रहेर उहाँको 
आराधना गनछन ्(६ अिन अक  ः वगर्दूतलाई मध् य आकाशमा उिड़रहेका मैले 
देख। पथृ् वीमा रहने हरेक जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन् त 
ससुमाचार ितनीसँग िथयो। ७ ितनले चक  सोरमा भने, “परमेँ वरसँग डराओ, र 
उहाँलाई मिहमा देओ। िकनिक उहाँका इन् साफको घड़ी आएको छ। स ्वगर्, 
पथृ् वी, समिु र पानीका मूलह  बनाउनहुनेुलाई दण् डवत ् गर।” ूकाश १४:६-
७)। िवँ वका िविभ  धािमर्क दशर्नह ले िविभ  शिक्तह लाई सिृ कतार् भनेर 
मा  पगेुतापिन दश आ ाको चौथ  आ ाले माऽ कुन परमेँ वर सिृ कतार् 
हनुहुनु्छ भनेर िकटान गिरएको पाइन्छ। त्यो हो बाइबलले देखाएको सनातन 
परमेँ वर अथार्त ्जो मानव प िलनभुएर यस संसारमा परमेँ वरको पऽु भ े 
सं ा िलएर आउनहुनेु येशू (यूह ा १:१-५)। त्यसैकारण यगुको अन्तमा हनेु 
अिन्तम सङ् कटको िनणार्यक िवषयबःत ुनै मािनसले आराधना गन नै परमेँ वर 
हनु ुहनेुछ। 
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    फेिर यगुको अन्तमा हनेु बाँकी िवँ वासीह  दश आ ालाई िशरोपर 
गरेर चल्नेमाऽ नभएर ितनीह मा येशू भी को गवाही पिन हनेुछ भनेर उल्लेख 
गिरएको छ। त्यो के हो त भन्दा त्यसको व्याख्या ूकाश १९:१०ले िदँदछ 
"अिन ितनलाई दण् डवत ् गनर् म ितनको पाउमा घोप् टो पर। तर ितनले मलाई 
भने,  “ितमीले मलाई यसो गनुर्हुँदैन। म येशूको गवाही कायम राख् ने ितॆा 
भाइह को र ितॆो स ी-दास माऽ हुँ। परमेँ वरलाई दण् डवत ् गर! िकनिक 
येशूको गवाही अगमवाणीको आत् मा हो।" जब हामी ूकाश २२:९सँग त्यो 
पद तलुना गछ  तब यूह ाका भाइह  ती हनु ्जोसँग येशूको गवाही छन ्
ितनीह  अगमवक्ता हनु ्("तर ितनले मलाई भने, “हेर, ितमीले यसो गनुर्हुँदैन। 
म त ितॆो र अगमवाणी बोल् ने ितॆा भाइह  र यस पःु तकका वचन पालन 
गनह का स ी-दास माऽ हुँ। परमेँ वरलाई दण् डवत ् गर।” ूकाश २२:९)। 
    त्यसकारण "येशूको गवाही" भनेको उहाँको सत्यको गवाही िदने 
उहाँका अगमवक्ताह  अथार्त ् उहाँमा िन ावान भएर बःनेह बाट उहाँको 
सन्देशलाई ूसारण गनुर् हो। जसरी येशूले यूह ाबाट सन्देशह  अ लाई 
सनुाउन िदनभुयो त्यसरी नै यगुको अन्तमा हनेु परमेँ वरका बचेखचेुका वा 
बाँकी सन्तान अथार्त ्अगमवक्ता ारा उहाँले सत्यको ूसारण गिरनेछ ("येशू 
भीं टको ूकाश, जो परमेँ वरले चाँड़ै हनु आउने कुराह  आफ् ना सेवकह लाई 
देखाउन उहालँाई िदनभुयो। उहालेँ आफ् नो दूत पठाउनभुएर यो कुरा आफ् नो 
सेवक यूहन् नालाई ूकट गिरिदनभुयो।" ूकाश १:१)। यगुको अन्तमा 
अत्यन्त किठन पिरिःथितमा परमेँ वरका जनह लाई उहाँितर मन फकार्इराख् न 
जोड िदने र अगवुाइ गिररहने अगमवाणीको आत्मा जसले येशूलाई उच्च 
पािरराख्छ ती बाँकी सन्तानह को बीचमा हनेुछन ् तर शैतानले अनेक  
चितर्कला, छलकपट, ूलोभन, बोध देखाएर ितनीह लाई नाश गनर् उधमु 
मचाउनेछ। केवल हामी एडभेिन्टःटह लाई अगवुाइ गनर्, सचेत गराउन र 
सिृ कतार् परमेँ वरूित ूितब  भएर रिहरन हामीमा अगमवाणी बोल्ने 
आत्माको बरदान पाएका छ । उनी हनु ्एलेन जी ाइट जसको सेवाबाट र 
धेरै लेखन साममीह बाट परमेँ वर र येशूको बारेमा अनेक  गिहरो जानकारी 
उपलब्ध गराएर सेभेन्थ डे एडभेिन्टःट चचर्लाई अिघ बढाइरहेका छन।् 
    "अगमबाणी बोल्ने आत्माबाट" हामीले पाएका अनेक  गिहरो र 
अकल्पनीय िशक्षाह मा केही के तपाईँलाई थाहा छ? ती आत्म ानका 
बरदानह  हामीले पाएर व्यिक्तगत पमै होस ्वा चचर् होस ्कःतो िजम्मेवारी 
हामीमा छ भनेर महससु गनुर्पछर्? 
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५. यगुको अन्तमा परमेँ वरका  जनह लाई खतम गन शैतानको रणनीित  
      संसारका मािनसह लाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कोिशश गनर् र येशूका 
िन ावान िवँ वासीह लाई अनेक  तिरकाले धोखा िदन शैतानले आफ्नो रणनीित 
पिरवतर्न गदर्छ भनेर ूकाश १२:१७ले औलँ्याउँदछ। चचर्मा बाइबलसम्मत 
नभएका अनेक  िशक्षाह  घसुारेर हनु्छ िक, जबरजःती गरेर हनु्छ िक सतावट 
िदएर हनु्छ िक शैतानले परमेँ वरको मिुक्तको योजनालाई ध्वःत पानर् खोज्दछ 
भनेर िवँ वको इसाई  इितहासले बताइरहेको पाइन्छ। इसाईकै नाउँमा पिन 
चचर्िभऽै परमेँ वरका जनह लाई कुनै न कुनै िकिसमले सताइएको वा 
सताइरहेको इसाई इितहासले बताउँछ। धेरै शताब्दीदेिख शैतानको रणनीित 
केही हदसम्म सफल भएको तर पन्ि  शताब्दीमा भएको इसाई सधुारवादी 
आन्दोलन र परमेँ वरका जनह ले बाइबलका सत्यह लाई िबःतारै प ा 
लगाउन थालेकोले शैतानको चालबाजीूित ूितकार पिन गरेको इितहासले 
देखाउँदछ। आफ्नो समय छोटो भइरहेको महससु गरेर परमेँ वरको योजनाको 
िब मा यगुको अन्तमा रहेका बाँकी वा बचेखचेुका जनह  जसले 
परमेँ वरका आ ाह लाई पालन गछर्न ् र येशूको गवाही हनु्छन ् ितनीह को 
िब मा शैतानले भयानक यु  छेड्छ (ूकाश १२:१७ पान्तिरत (कितपय 
नेपाली बाइबलमा यो अंश हटाइएको छ)। केवल भौितक तिरकाले माऽ 
होइन अनेक  छलकपट वा धोकापूणर् चालबाजीले परमेँ वरका बाँकीरहेका 
जनह सँग लड्नेछ। दु  आत्माले अनेक  चमत्कारीय वा द:ुखिदने कामह  
गरेर हनु्छ िक धमर्कै नाउँमा अनेक  आित्मक िबयाकलाप ूकट गरेर हनु्छ 
िक (ूकाश १६:१४) िवँ वासीह को मनलाई परमेँ वरबाट भडकाउन 
शैतानले ूयास गदर्छ र गिररहनेछ। यगुको अन्तमा हनेु शैतानको उक्त 
रणनीितलाई येशूले यसरी ःप  पानुर्हनु्छ "२४ िकनिक झूटा भीं टह , र झूटा 
अगमवक्ताह  खड़ा हनेुछन ्,  र हनु सके चिुनएकाह लाई पिन भ  काउनलाई 
ठूला-ठूला िचन् हह  र आँ चयर्का कामह  देखाउनेछन ्। २५ याद राख, मैले 
ितमीह लाई अिघबाटै भिनिदएको छु" (म ी २४:२४-२५) । 
    यगुको अन्तमा शैतानले िवँ वको िन ा आफूितर फकार्एर त्यसलाई 
भडकाउने वा धोखा िदने कामको बारेमा ूकाश १२ अध्यायदेिख २० 
अध्यायसम्म बारम्बार उल्लेख गिरएको िवषय िवशेष मह व छ। शैतानले 
"भडकाउने" वा "धोखा िदने" भ े शब्द ूकाश १२:९मा सु  गरेर ूकाश 
२०:७-१२मा अन्त्य गदर्छ। यसमा यगुको अन्तमा शैतानले परमेँ वरका 
जनह लाई आफूितर िखँच्न अनेक  चालबाजी खेिलने देखाइएको छ। 
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     यगुको अन्तमा इसाईह  होस ् वा अ ह  होस ् मािनसह ले 
परमेँ वरितर ध्यान नदेउन ्भनेर शैतानले अनेक  छिल वा धोकापूणर् कामह  
गनछ भनेर देहायका पदह ारा कसरी खलुासा गिरएको छ? हेन ुर्होस:् २ 
थेःसोिलिनकी २:८-१२ "८ तब त् यस पापको मािनस ूकट हनेुछ, जसलाई ूभ ु
येशूले आफ् नो मखुको सासले नाश पानुर्हनेुछ,  र उहाँका आगमनको ूकाशले 
त् यसलाई नाश गनुर्हनेुछ। ९ शैतानको कामकाजबमोिजम पापको मािनस सारा 
शिक्त र छलपूणर् िचन् हह  र चमत् कारसिहत, १० र नाश हनेुह लाई छलमा 
पान समः त दुं  टतासिहत आउनेछ,  िकनिक ितनीह ले सत् यलाई ूमे गनर् र 
त् यसरी बाँच् न इन् कार गरे। ११ यसैकारण ितनीह ले झूटा कुरामा िवँ वास 
ग न ् भनेर परमेँ वरले ितनीह मािथ एक शिक्तशाली ॅम पठाउनहुनु् छ,  १२ 
तािक सत् यमािथ िवँ वास नगन,  तर अधािमर्कतामा आनन् द मनाउने सबै जना 
दोषी ठहिरऊन ्।", ूकाश १३:१३,१४ "१३ मािनसका आखँाको अिग 
आकाशबाट पथृ् वीमा आगो झानजः ता ठूला-ठूला िचन् हह  पिन त् यसले गर् यो। 
१४ पिहलो पशकुो उपिः थितमा जनु चमत् कार देखाउने शिक्त त् यसलाई िदइएको 
िथयो,  त् यही ारा त् यसले पथृ् वीका बािसन् दाह लाई बहकायो। तरवारको चोट 
खाएर पिन जीिवत भएको त् यस पिहलो पशकुो सम् मानमा एउटा मूितर् बनाउने 
हकुुम त् यसले ितनीह लाई िदयो।" र ूकाश १९:२० "तब त् यो पश ु र 
त् यसको उपिः थितमा अचम् मको काम गन झूटो अगमवक्ता दवैु पबाउ परे। यी 
अचम् मका कामह ारा त् यस झूटो अगमवक्ताले त् यस पशकुो छाप िलने र 
त् यसको मूितर्को पूजा गनह लाई बहकाएको िथयो। यी दवैु जिलरहेको 
गन् धकको अिग् न-कुण्डमा िजउँदै फािलए।" 
    शैतानले सारा संसारलाई आफ्नो अनेक  िबयाकलापह  तथा 
तन्ऽमन्ऽ आिद गरेर रोगीलाई समेत िनको पान जःता कामह ारा धोका 
िदन्छन ्भनेर ूकाश १२देिख २०अध्यायले िचऽण गदर्छ (उदहारणमा ूकाश 
१२:९ "त् यो ठूलो अिज र तल फािलयो– त् यो ूाचीन सपर्, जो सारा संसारलाई 
बहकाउने िदयाबलस वा शैतान हो। त् यो पथृ् वीमा फ् याँिकयो र त् यसका दूतह  
त् यसका साथसाथै फ् याँिकए।", ूकाश १३:१४ "पिहलो पशकुो उपिः थितमा 
जनु चमत् कार देखाउने शिक्त त् यसलाई िदइएको िथयो,  त् यही ारा त् यसले 
पथृ् वीका बािसन् दाह लाई बहकायो। तरवारको चोट खाएर पिन जीिवत भएको 
त् यस पिहलो पशकुो सम् मानमा एउटा मूितर् बनाउने हकुुम त् यसले ितनीह लाई 
िदयो।", ूकाश १८:२३ "ब ीको उज् यालो तँमा किहल् यै चम् कनेछैन। दलुहा 
र दलुहीको सोर पिन तँमा किहल् यै सिुननेछैन। िकनिक तेरा व् यापारीह  
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पथृ् वीका ठूला-ठूला मािनसह  िथए, र तेरा मन् ऽतन् ऽले जाित-जाितह  ठिगएका 
िथए।", ूकाश १९:२० "तब त् यो पश ुर त् यसको उपिः थितमा अचम् म काम 
गन झूटो अगमवक्ता दवैु पबाउ परे। यी अचम् मका कामह ारा त् यस झूटो 
अगमवक्ताले त् यस पशकुो छाप िलने र त् यसको मूितर्को पूजा गनह लाई 
बहकाएको िथयो। यी दवैु जिलरहेको गन् धकको अिग् न-कुण् डमा िजउँदै 
फािलए।" र ूकाश २०:८ "पथृ् वीका चारै िदशामा भएका देश-देशका 
मािनसह लाई बहकाउन, अथार्त ् गोग र मागोगलाई लड़ाइँको िनिम् त भेला गनर् 
िनः केर आउनेछ। ितनका संख् या समिुका बालवुा जि कै हनेुछ")। अिन 
आित्मक क्षेऽबाट माऽ होइन राजनैितक र धािमर्क शिक्त र रा ह लाई ूयोग 
गरेर यस संसारको ःवामी आफू हुँ भनेर देखाउँदछ: उसले त्यस काम गनर् 
मूितर्पूजा गन पिँ चमी साॆाज्य रोमलाई ूयोग गछर्। रोमी राज्यलाई अिज र 
वा सागन भनेर िचऽण गिरएको छ  (ूकाश १२:४,५), अिन समिुबाट 
िनिःकएको पशु पी शिक्तलाई पिन ूयोग गदर्छ (ूकाश १२:६,१५, ूकाश 
१३:१-८) र अन्तमा पथृ्वीबाट िनिःकएको पशकुो िचऽण गिरएको शिक्तलाई 
पिन  ूयोग गदर्छ (ूकाश १३:११)। परमेँ वरका जनह  िखलाफ  
शैतानले ितन शिक्तह  ूयोग गदर्छ। ितनीह  हनु:् मूितर्पूजा गन र तन्ऽमन्ऽ 
आिद ारा भडकाउने शिक्त जनु अिज र भनेर िचऽण गिरएको छ, रोमन 
क्याथोिलक चचर् जनु समिुबाट िनिःकएको पश ुभनेर िचऽण गिरएको छ र 
परमेँ वरको सत्य वचनबाट तिकर् एर जाने सधुारवादी वा ूोटेःटेन्ट इसाईह  
जनु थमुा जःतो वा पथृ्वीबाट िनिःकएको पश ुभनेर िचऽण गिरएको छ। ती 
िऽशिक्तह  िभ ािभ ै भएतापिन यस संसारमा हनेु परमेँ वरको िबयालापह को 
िब मा लाग्न एक हनु्छन।् ती ितनै शिक्तह  एक भएर मािनसह लाई 
धोखा िदन्छन।् ितनीह ले मािनसह को नजर परमेँ वरबाट टाढा राख्दछन ्र 
शैतानको पक्षमा उभ्याएर परम शिक्तशाली सनातन परमेँ वरको महान ् िदनमा 
यु को तयारी गदर्छन ्(ूकाश १६:१३,१४)। यी झटु धािमर्क तन्ऽमन्ऽ वा 
इसाई भनेर दावी गरेतापिन बाइबलसँग असहमत िशक्षाह ारा मािनसह लाई 
धोखा िदने वा बहकाउने शिक्तलाई येशूको दोॐो आगमनमा नाश पािरनेछ 
(ूकाश १९:२०) र पथृ्वीका िविभ  राजनैितक र धािमर्क अ ह  ूयोग 
गरेर परमेँ वरका कामह लाई नाश गनर् खोज्ने शिक्त वा मूल शैतान हो जनु 
अिज र वा सागन  भनेर िचऽण गिरएको छ त्यो पिन हजारवषर्को अन्तमा 
सदाको िनिम्त नाश पािरनेछ (ूकाश २०:१०)। यगुको अन्तमा शैतानले 
ूयोग गन अनेक  चालबाजीह  यःतो महान ्छल हनेुछन िक ूायजसो सबै 
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मािनसह ले उसलाई च ु े िनणर्य गनछन ्भनेर ूकाशको पःुतकले बताउँछ। 
त्यसको अथर् ितनीह  अनन्त जीवन होइनन ्ब  सदाको िनिम्त नाश हनु वा 
अिःतत्विवहीन हनु रोज्दछन ्(म ी ७:१३)। 
    यगुको अन्तमा शैतानले ल्याउने धोकापूणर् चालबाजीह  बझु्न र 
त्यसको िखलाफमा उिभन बिु ान र िठकबेिठक छु ाउने आित्मक ान ूाप् त 
गनर् ूकाशको पःुतकले दईु पल्ट आ ान गदर्छ (ूकाश १३:१८ "बिु म ा 
यसैमा छ: जसको समझ छ,  त् यसले त् यस पशकुो संख् या जोडोस ्,  िकनिक त् यो 
कुनै मािनसको संख् या हो,  र यो संख् याचािहँ छ सय छयस ी हो।" र ूकाश 
१७:९ “बिु म ा यसैमा छ: ती सात िशर सात पवर्तह  हनु ्, जसमािथ त् यो ः ऽी 
बसेकी छे।" कःतो िकिसमको बिु  हनु यहाँ देखाइएको छ? त्यो बिु  वा 
समझशिक्त हामीले कहाँबाट पाउने? हेन ुर्होस ् याकूब १:५ "तर यिद 
ितमीह मध् ये कसैलाई बिु को अभाव छ भने उदार-िच सँग नझकीर् िदनहुनेु 
परमेँ वरलाई त् यसले मागोस ्, र त् यसलाई त् यो िदइनेछ।" 
 

उपसंहार:  
थप जानकारीको िनिम्त एलेन जी ाइटको द मटे कन्ऽोभसीर्को प.ृ ५१८-
५३०मा िलिखत अध्याय "ःनेयसर् अभ शैतान" पढ्नहुोस।् 
  अिन्तम यगुमा हनेु अनेक  घट्नाह  भी  र शैतानको बीचमा 
भइरहेको महान ् न्  वा िववादको एक भाग हनु ्भनेर परमेँ वरका जनह ले 
थाहा पाउन ् भनेर ूकाश १२ अध्यायको ूथम ्लआय हो। यस ूकाशको 
पःुतकले परमेश ् वरका जनह लाई केही मह वपूणर् कुराह मा सचेत गराउन 
चाहन्छ: आज ितनीह ले जे सामना गिररहेका छन ्र भिवंयमा झन ितनीह ले 
सामना गनुर्पन शैतानको अत्यन्त भयानक र गम्भीर आबमण, र आफ्नो समय 
थोरै भएकोले िरसले जरुमिुररहेको शैतान जो परमेँ वर र उहाँका जनह को 
परमशऽ ुहो। अनन्त जीवन पाओस ्भनेर सत्यूित मोह नहनेु मािनसह को 
नाश होस ्भनेर यगुको अन्तमा शैतानले अनेक  शिक्त, चमत्कारीय कामह  
गरेर, मािनसह लाई अचम्म पान अनेक  झटुा अचम्मका कामह  गरेर र 
अधमीर् िशक्षादीक्षाले ल  पानछ भनेर पावलले सचेत गराएका छन ् (२ 
थेःसोिलिनकी :२९,१०)। 
   भिवंयसँग खेलबाड नगिर त्यसलाई गम्भीर पमा िलन ूकाशको 
पःुतकले हामीलाई आमह गदर्छ। हामीह को जीवनको ूाथिमकता 
परमेँ वरमा नै भरपनुर्पछर् भनेर पिन त्यस पःुतकले हामीलाई औलँ्याउन 
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खोजेको छ। अक  पक्षमा भ े हो भने, शैतान अत्यन्त बिलयो र अनभुिव शऽ ु
भएतापिन येशूमािथ िबजय गनर् त्यित बिलयो छैन भनेर ूकाशको पःुतकले 
कोदर्छ (ूकाश १२:७,८ "७ अिन ः वगर्मा लड़ाइँ भयो। िमखाएल र ितनका 
दूतह ले त् यस अिज रसँग यु  गरे। अिज र र त् यसका दूतह ले पिन यु  
गरे, ८ तर ियनीह  हारे,  र ियनीह का िनिम् त ः वगर्मा कुनै ठाउँ रहेन")। 
िबगत समयमा शैतान र उसका दु  फौजह मािथ िबजय पाउनेमािथमाऽ 
परमेँ वरका जनह को आशा हनुपुछर्। आफ्नो िन ा वा आःथामा अिडग 
रहनेह लाई यो ूित ा िदइएको छ "म ितमीह सँग सध रहनेछु, यगुको 
अन्तसम्म पिन" (म ी २८:२० पान्तिरत)। 
 

िचन्तनमनन: 
   अ) यगुको अन्तमा रहने रेमनेन्ट वा बाँकी सन्तानह  भनेको सेभेन्थ-डे 

एडभेिन्टःटह  हनु ्भनेर हाॆोबारे हामी िचऽण गदर्छ । यो त ठूलो 
अवसरको कुरो हो! तर यो सत्यलाई ःवीकादार् िजम्मेवारी पिन हामीमा 
भएको कुरालाई किहल्यै पिन िबसर्नहुु  ("४२ ूभलेु भन् नभुयो,  “त् यो 
िवँ वासी र बिु मानी भण् डारे को हो, जसलाई त् यसका मािलकले आफ् ना 
पिरवारलाई िनिँ चत समयमा ितनीह का भागमा पन भोजन िदनलाई 
खटाउनेछन ्? ४३ त् यो दास धन् यको हो, जसलाई त् यसका मािलक आउँदा 
त् यसै गिररहेको भे ाउनेछन ्। ४४ साँच् चै म ितमीह लाई भन् दछु, ितनले 
त् यसलाई आफ् ना सारा सम् पि मािथ अिधकार िदनेछन ्। ४५ तर त् यस 
दासले आफ् नो मनमा “मेरा मािलक आउन िढलाउनहुनेुछ” भनेर कमारा 
र कमारीह लाई िप  न लाग् यो, र त् यो खान, िपउन र मात् न लाग् यो भने, 
४६ त् यसले आशा नगरेको िदन र निचताएको घड़ीमा त् यसका मािलक 
आउनेछन ्, र त् यसलाई दण् ड िदनेछन ्, र त् यसको दशा अिवँ वासीह को 
जः तो हनेुछ। ४७ “आफ् नो मािलकको इच् छा जानेर तयार नरहने र 
ितनको इच् छाबमोिजम नगन दासले चािहँ ज् यादै िपटाइ खानेछ। ४८ 
तर मािलकको इच् छा नजानेर िपटाइ खाने योग् यको काम गनले थोरै 
िपटाइ खानेछ। ूत् येक जसलाई धेरै िदइएको छ,  त् यसबाट धेरै 
मािगनेछ,  र हरेक जसलाई धेरै सिुम् पएको छ,  त् यसबाट अझ बढ़ी 
िलइनेछ" लूका १२:४२-४८)। तर हामीले अपनाउने भिूमकाले 
हामीह को व्यिक्तगत मिुक्त सरुिक्षत हनु्छ वा ग्यारेन्ट हनु्छ भनेर 
हामीले िकन सोच्नहुु ?  
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   आ) "हो, हामीले शैतानको शिक्तको बारेमा धेरै चचार् गछ । शैतान अत्यन्त 
बलबान जीव हो भ  े कुरामा कुनै ि िवधा छैन तर हाॆो शिक्तशाली 
मिुक्तदाताको िनिम्त म धन्यवाद िदन चाहन्छु िकनिक उहाँले ःवगर्बाट 
दु  तत्वलाई फ्याँिकिदनभुयो। तर याद गनुर्होस,् यिद हामीले हामीह को 
ूित न्दीको बारेमा धेरै चचार् गदार्, उसको बारेमा ूाथर्ना गदार् र उसको 
बारेमा सोिचरहँदा हामीह को िदमागमा शैतान झन झन ठूलो भएर ठाउँ 
ओगिटरहेको हनु्छ। ब  शैतानको बारेमा भन्दा येशूको बारेमा हामी 
िकन धेरै चचार् नगन? उहाँको ूमे र शिक्तको बारेमा िकन चचार् नगन? 
शैतान कितको बलबान छ भनेर उसको बारेमा बढाएरचढाएर चचार् गदार् 
ऊ धेरै खशुी हनु्छ। येशूलाई उच्च राख् नहुोस,् उहाँको बारेमा ध्यान 
गनुर्होस।् यिद हामीले येशूलाई हेिररहनसक्य  भने हामी पिन उहाँ जःतै 
भएर उहाँको ःव पमा पिरवतर्न हनेुछ " -एलेन जी ाइट, द एडभेन्ट 
िरभ्य ुएण्ड साबथ हेराल्ड, माचर् १९,१८८९बाट पान्तिरत। इसाई ह  
भनेर दावी गनह ले शैतानको शिक्तलाई कसरी बढाइचढाइ गरेर वणर्न 
गदर्छन?् तर फेिर त्यसैवखत शैतानको वाःतिवक शिक्त र उसको 
वाःतिवक अिःतत्वलाई वेवाःता गदार् पिन खतरा उत्पन्त हनुसक्छ? 
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कथा ८ 
साबथको िनिम्त सबै थोक त्याग गनर् तयार 
काल स िृटास, ४८, साओ टोमे र िूिन्सपे 

 

काल सले बिप् तःमा िलइसकेपिछ आफ्नो हािकमकहाँ गयो र भन्यो 
अब भ्वाइस अभ अमेिरकाको िनिम्त शिनवार काम गनर् सिक्तन।ँ उसको 
अमेिरकन हािकमले काल सलाई अचम्म मानेर हेर् यो र भन्यो "साबथ पालन 
गनुर् भनेको त परुानो करारको िनयम हो, हामी इसाईह ले नयाँ करारलाई 
प ाउनपुछर्।" त्यसबेला काल सले केही खास जवाफ िदएन। काल सले 
आफ्नो घरमा गएर नयाँ करारमा साबथको बारेमा लेिखएका पदह को सूची 
बनायो र अक  िदन आफ्नो हािकमलाई िदयो। 
     "साबथ नयाँ करारमा पिन छ र त्यसलाई हामीले पालन गनुर्पछर्" 
आफ्नो ूितव ता जाहेर गद काल सले हािकमलाई सनुायो। "ए, यो ितॆो 
अिन्तम िनणर्य हो त?" हािकमले सोध्यो। "हो, मैले कामै गमुाउनपुरेतापिन म 
साबथलाई पालन गदर्छु। त्यस िदनलाई अपमान गनुर् मेरो िनिम्त पाप हनेुछ" 
निहिच्कचाइ काल सले जवाफ िदयो। अिन उसको हािकमले उससँग हात 
िमलाएर भने "मेरो जीवनमा यो पिहलोपल्ट हो िक साबथमा काम नगन िनणर्य 
कसैले गरेको िथयो।" अ  छलफल के भयो सो अन्त गनर् काल सले आफ्नो 
काम गमुाउन परेन। उसको हािकले उसलाई शिनबार काम गनर् फेिर किहल्यै 
पिन अर् हाएनन।्तर केही समयपिछ उसलाई बझु्ने हािकमको स वा भयो। 
      काल स दश जना छोराछोरीह को बाब ु भएको िथयो।  भ्वाइस 
अमेिरकाको रेिडयोमा समाचार ूसारणमा काम गन िसलिसलामा त्यस रेिडयो 
कम्पनीमा िबजलुी बनाउने काम पिन उसले गदर्थ्यो। जब डु ाबाट िडजेलको 
सम ल्याOथ्यो तब ऊ त्यो सम त्यसबाट ओर् हाल्थ्यो र रेिडयो ःटेशन चलाउन 
जेनरेटरमा तेल हाल्दथ्यो। त्यो तेलको डु ा िबिहबार आउँथ्यो। तेल 
आउनेिबि क् कै काल स र उसका सहयोगीह  िमलेर त्यो तेलको सम तरुन्तै 
डु ाबाट झादर्थे। त्यो काम ितनीह ले शबुबारिभऽ िसध्याउँथे। 

तब एक िदन डु ा िबिहबारको स ा शबुवार आयो। अब 
काल सलाई फसाद भयो। शबुबारको िदनमा आएको डु ाबाट तेलको सम 
झानर् शबुवार बेलकुासम्म काम गनुर्पथ्य । काल स नयाँ हािकमकहाँ आफू 
शिनबार काम नगन भनेर भ  जान चाहेन िकनिक उनी आइतबार पालन गन 
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भक्त इसाई िथयो। ब  ऊ मखु्य हािकमकहाँ गयो जो अमेिरकन िथयो। 
काल सले शबुवारको िदन ५:३०बजेदेिख कामबाट छु ी िलने ःवीकृित माग्यो 
तर त्यस हािकमले उसको अनरुोधलाई ठाडै अःवीकार गरे। "मैले 
परमेँ वरसँग ूित ा गरेको छु िक म शबुबार घाम अःताएपिछ गिदर्न"ँ 
काल सले िजिकर गद भन्यो। "यो ितॆो समःया हो। तर तेलको सम त 
बेलकुीसम्मै बसेर भएपिन झानुर्पदर्छ" कठोर भएर हािकमले जवाफ िदए। 
काल स आफूलाई बाथ ममा बन्द गरेर ूाथर्ना गनर् थाल्यो। साओ टेमोमा 
राॆो काम पाउन सिजलो छैन। यिद उसले काम छोड्नपुरे आफ्नो पिरवारलाई 
कसरी पाल्ने? ितनीह लाई के भ े जःता अनेक  ूँ नह  परमेँ वरको साम ु
उसले राख्यो। आफू कामबाट िनःकन चाहेको िथएन तर त्यसैबेला 
परमेँ वरूित झन बिढ ौ ा देखाउन चाहेको िथयो। जेभएतापिन ५:३०सम्म 
काम गन र त्यसपिछ घर जाने िनणर्य उसले गर् यो। 
    ५:३०बजे अिघ त्यो डु ाको इिन्जनमा पानी पःयो। त्यसले गदार् त्यो 
डु ा अडाउने िकनारमा ल्याउन सिकएन। काल स र उसका साथीह ले त्यो 
समःया समाधान गनर् धेरै कोिशश गरे तर इिन्जनमा झन झन पानी पो पःन 
थाल्यो। आिखरमा ती कमर्चारीह  समिुको िकनारमा आए जहाँ अमेिरकन 
हािकम पिखर्रहेको िथयो। "हजरु, त्यस डु ाको इिन्जन धेरै खराब छ। 
शबुबार बेलकुाभिर त्यो डु ा िकनारामा ल्याएर सम उतानर् असम्भव छ" एक 
जना कमर्चारीले भन्यो। त्यो हािकमले एक शब्द पिन बोलेन। काल स आफ्नो 
िनयिमत समयमा साबथको आराधना गनर् घर फक्य । त्यस सोमबार अमेिरकन 
हािकमसँग भेट्न भयिभत भएको िथयो। तर सोमबार उक्त हािकमले केही पिन 
बोलेन। म लबार र बधुवार पिन उनी चपुचाप रहे। एक हप् तासम्म पिन 
उनले काल सलाई केही पिन बोलेनन।् तब काल सको सहकमीर्ले उसलाई 
भन्यो, "के तपाईँलाई थाहा छ त्यस हािकमले डु ाको बारेमा के भन्यो? उसले 
भन्यो जे भयो त्यसमा परमेँ वरको हात िथयो।" काल सलाई यो कुरा िवँ वास 
गन गार् हो भएको िथयो। घरमा आएर ऊ र ौीमती िमलेर आफ्नो कामलाई 
सरुिक्षत राख् न ुभएकोमा परमेँ वरलाई धन्यवाद िदए। 
   केही िदनपिछ डु ा आएको शबुबार उक्त हािकमले के सोिचरहेका 
िथए सो कुरा काल सलाई खलुासा गर् यो। काल सालाई चपुचाप ५:३० घर 
जान िदने हािकमले सोिचरहेको िथयो तर त्यो िनणर्य सनुाउनभुन्दा अिघ नै 
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डु ाको इिन्जनमा पानी पसेको िथयो जसले गदार् कसैले पिन साबथमा काम 
गनुर्परेको िथएन। 
   काल सलाई थाहा नभइकन उसको चालामाला एक जना सरुक्षा 
गाडर्ले हेिररहेको िथयो। यिद शबुवार बेलकुासम्म काम गनुर्पर् यो भने 
काल सले के गलार् भनेर सोिचरहेको िथयो। जब परमेँ वरले हःतके्षप 
गनुर्भएको कुरा सरुक्षागाडर्ले थाहा पायो तब अन्त्यन्त ठूलो ःवरले काल सलाई 
भन्यो, "तपाईँको परमेँ वर महान हनुहुनु्छ!" 
   उक्त सरुक्षागाडर् एडभेिन्टःट चचर्मा जान थाल्यो। त्यहाँदेिख काल सले 
साबथको िवषयलाई िलएर किहल्यै पिन ठक् कर खानपुरेन। 
   "जसले परमेँ वरलाई िवँ वास गछर्न ्उहाँ सबैको िनिम्त असलै काम 
गनुर्हनु्छ। मैले धेरै चनुौितह को सामना गर जनु त्यसको समाधान गनर् मलाई 
असम्भब लागेको िथयो। तर मैले केही नगिर सबै समःयाको समाधान 
परमेँ वरले सलु्झाउनभुएको िथयो" ४८ वषर्को काल सले रमाइलो मान्दै 
भन्यो। 
   (साओ टोमे र िूिन्सपे देशका धेरैजसो मािनसह लाई साबथको 
बारेमा थाहा छैन। त्यो देशको जनसंख्या २००,००० छ र आधाभन्दा बेसी 
त्यस देशका मािनसह  रोमन क्याथोिलक छन।् एडभेिन्टःटह  केवल 
८,०००माऽै छन।् ितनीह  १३वटा चचर् भवनमा आराधना गदर्छन ् साथै 
त्यहाँ ५६वटा साना साना झणु्डह  छन)्। 
   काल स आफ्नो साबथको बारेमा कथा भ  असाध्यै मन पराउँछ। "मैले 
बाइबलमा जे भे ाए ँसो अ लाई सनुाउने अब मेरो कतर्व्य हो। परमेँ वरको 
वचन फैलाउन जे पिन गनर् पिछ नहट्ने मेरो चाहना हो" आफ्नो ूितव ता 
व्यक्त गद काल सले भन्यो। 

-लेखक: आन्ि ुमेकचेःने 
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