शैतान र उसका पक्षमा
लाग्ने त वह

९

यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश १३, ूकाश १७:८, दािनएल ७:२४, २
थेःसोिलिनकी २:२‐१२, ूकाश १२,१४‐१६ र १ पिहलो राजा १८:३८।

यस अध्यायको मूल सार पद: “तब त्यो अिज र त्यस

ँ जुनह ले परमेँवरका आ ाह
त्यसका बाँकी सन्तानसग

ँ बोिधत भयो र
ीसग
पालन गदर्छन् र

येशूको गवाही िदन्छन्" (ूकाश १२:१७ नेपाली बाइबल सोसाइटी, सन्
२०१२ कितपय अ

नेपाली बाइबलह मा यो पद हटाइएको छ)।

इसाई इितहासमा परमेँवरका िन ावान िवँवासीह सँग शैतानले

आबमण गदर्छ भनेर ूकाश १३ अध्यायले िचऽण गदर्छ। त्यो आबमणमा

पिँचमी मूितर्पूजा गन राजनैितक साॆाज्य रोम र इसाई धमर्कै खोल ओढे का

रोमन क्याथोिलक चचर् अथार्त पोपीय शासनलाई शैतानले ूयोग गरे को िथयो।
यो

१,२६०

िदन-वषर्

अविधमा

केवल

बाइबल

र

येशूलाईमाऽ

मा े

इसाईह मािथ ती दुई शिक्तले हमला गरे का िथए। यो सन ५३८-१७९८ को
इितहासभिरको घट्ना हो। यस चितर्कलाको बारे मा ूकाश १२:६,१३,१४ र
अध्याय ७मा वणर्न गिरएको छ। आफ्ना दुई पक्षधरह को सहायताले
परमेँवरका जनह लाई शैतानले आबमण गरे को ूकाश १३ अध्यायले

िबःतृत जानकारी िदँदछ। शैतानको पक्षमा लागेका ती दुवै शिक्तह लाई
पशुह

पशुह

भनेर िचऽण गिरएको छ। शैतानकै िनदशन अनुसार अिज र र दुई
एक

भएर

अिन्तम

युगमा

परमेँवरको

मुिक्त

िदने

योजनाको

कायर्बमलाई बाधा िदनेछ र सं सारका मािनसह लाई आफ्नो पक्षमा िलन
शैतानले ूयास गनछ।
तर

एउटा

कुरामा

सतकर्

हुनपु छर्।

िवगतमा

पूरा

भएको

भिवंयवाणीको बारे मा चचार् गनर् सिजलो छ। तर जब पूरा हुन बाँकी भएका
भिवंयवाणीह को बारे मा व्याख्या गदार् होिसयार हुनपु दर्छ। यस बारे मा यस

अध्यायको तेॐो भागमा केही हदसम्म चचार् गिरएको छ। युगको अन्तमा के
हुनेछ परमेँवरले हामीलाई दे खाउनुभएको छ तािक जे हुन्छ त्यसूित हामी

अचम्म नमान । तर हामीले खोजेको ूत्येक िवःतृत िववरण उहाँले हामीलाई
भ ुभएको छै न। त्यसकारण भिवंयवीणीले के भ
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खोजेको हो त्यो भन्दा

बािहर नगएर अनेक अडकलबाजी गरे र भिवंयवाणीको ममर्मा चोट नपुर्याउन
हामी होिसयार हुनपु छर्। ूकाशको पुःतकमा भएका भिवंयवाणीह

कुनै

पौरािणक कथा वा काल्पिनक भनेर नपन्छाइ त्यसले हामीह को व्यवहािरक
जीवन ूभाव पानुप
र् छर् भनेर सोच्नुपदर्छ। वतर्मान जीवनमा हामी कसरी जीउने
र आउने भिवंयमा कसरी तयार हुने भनेर िसकाउने िशक्षाूद ूकाशको
पुःतक

हाॆो

माझमा

हुन ु

हाॆो

िनिम्त

अहोभाग्य

हो

भनेर

हामीले

सम्झनुपदर्छ।
१. समुिबाट उत्प

भएको पशु

समुिबाट उत्प

भएको पशुको बारे मा ूकाश १३:१‐४, ८ र ूकाश

१७:८ले ूःतुत गदर्छ। त्यसको ःवभाव वा चिरऽ कःतो छ र कुन कुन
पक्षको भूिमकाह

र्ु ोस्, “1
खेलेर त्यस पशुको अिःतत्व भएको दे खाउँदछ? हेनह

यसपिछ समुिबाट िनःकी आउँदैगरे को एउटा जनावर मैले दे ख। त्यसका दश
िसङ र सातवटा टाउका िथए र ूत्येक िसङमा एउटा मुकुट िथयो र त्यसको

ूत्येक टाउकोमा परमेँवरलाई अपमान गन एउटा नाउँ िथयो ।2 त्यो जनावर
िचतुवाजःतो दे िखन्थ्यो। त्यसका खु ा भालुका जःता िथए र मुखचािहँ िसं हको

जःतो िथयो। त्यो अिज रले आफ्नो शिक्त, िसंहासन र ठू लो अिधकार त्यो

जनावरलाई िदयो। 3 त्यसका टाउकाह मध्ये एउटामा चािहँ मन गरी गिहरो
चोट लागेको जःतो दे िखन्थ्यो, तर त्यो गिहरो चोट िनको भएको िथयो। सारा
सं सार छक्क परी त्यस जनावरलाई प

ाउन लाग्यो। 4 अिन त्यो अिज रले

आफ्नो अिधकार जनावरलाई िदएको हुनाले सबै अिज रलाई मान-आदर गथ र
यसो भन्दै त्यो जनावरको पिन जयजयकार गथ, “त्यो जनावरजःतो अ

को छ

र? त्यसिसत लडाइँ गनर् सक्ने को छ?... मािरएका थुमाको जीवनको पुःतकमा
सं सारको उत्पि भन्दा पिहले नै नाउँ लेिखएका व्यिक्तह

रहनेह

बाहेक पृथ्वीमा

सबैले नै त्यो जनावरलाई मान-आदर गनछन्।" र “8 त्यो जनावर

पिहले िजउँदो िथयो तर अिहलेचािहँ छै न। त्यो गिहरो भड्खालाबाट िनःकनेछ र

नंट हुनछ
े । सं सारको सृिंट पिहले जीवनको पुःतकमा नाउँ नलेिखएका
सं सारका मािनसह ले त्यो जनावर दे खेर अचम्म मान्नेछन् िकनभने त्यो िजउँदो
िथयो, अिहले मरे को छ। तर त्यो फेिर दे खापनछ।"
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राक्षसी प भएको भयानक डरलाग्दो पशु समुिबाट उत्प

भएको

यूह ाले आफ्नो दशर्नमा दे ख्दछन्। पशुले राजनैितक शिक्तको ूितिनिधत्व गछर्
भने जुन पमा समुिबाट िनिःकएको पशुको बारे मा वणर्न गिरएको छ त्यसले

ँ
ँ छ जोसँग राजनैितकमाऽ होइन आफ्नो
त्यो राजनैितक शिक्तलाई औल्याउ
पक्षमा नहुने मािनसह ूित अितवादी भएर िथचोिमचो गन धािमर्क शिक्तको

ँ
ँ छ।
िचऽण गदर्छ। समुिले भारी जनसं ख्या भएको युरोप महादे शलाई औल्याउ
त्यस समुि पी युरोपबाट सामुििक पशुको उदय हुन्छ जुन रोमी साॆाज्यको
पतनपिछ शिक्तशाली भएर उत्प

भएको िथयो (“ःवगर्दूतले मलाई यो कुरा

पिन भने, “त्यो वेँया बसेको समुि जो ितमी दे ख्दै छौ, त्यो िविभन्न जाित, दे श र
भाषाका मािनसह

हुन"् ूकाश 17:15)।

पानीबाट उत्प

भएको पशुको बारे मा यूह ाले वणर्न गदर्छन्। त्यो

राक्षसी पी पशुको सातवटा टाउकाह
िसङह

िथए भने उसको टाउको मािथ सातवटा

िथए। त्यो पशु त्यही अिज र जःतो िथयो जसको बारे मा ूकाश

१२:३,४ले यसरी वणर्न गदर्छ “3 त्यसपिछ आकाशमा अक एउटा अचम्मको
िचन्ह दे खा पर्यो, सात टाउका र दश वटा िसङ भएको एउटा ठू लो रातो

अिज र िथयो। त्यसका सात टाउकामा सातवटा मुकुट िथए। 4 त्यसको

पुच्छरले ताराह को तेॐो भागलाई आकाशदे िख िघःयाएर पृथ्वीमा फ्याँिकिदयो
ँ े को बालकलाई जन्मनेिबि कै खान सुत्केरी हुन लागेकी
अिन जन्म हुन आट

ु ा गन रोमसँग निजकैसँग
ःऽीको अगािड त्यो अिज र उिभयो।" मूितर्पज
सम्बन्ध भएको त्यस समुिबाट उत्प

भएको पशुले दे खाउँदछ। त्यस पशुको

टाउकाह मा परमेँवरको बेइज्जत वा अपमान गन नाउँ हुन्छ। िसङह मा

राजकीय ौीपेचह

हुन्छन्। पशुका टाउकाह ले त्यसको िचऽण गदर्छ जुन ्

इितहासभिर परमेँवरका जनह लाई सताउन शैतानले ूयोग गिरएका रा ह
हुन ् (ूकाश १७:९-११ “9 “यो कुरा बुझ्न

ान र बुि

चािहन्छ। जनावरका

सात टाउकाचािहँ सात डाँडा हुन,् जसमा त्यो ःऽी बसेकी छे । ती सातै राजा
पिन हुन,् 10 जसका पाँच जना पतन भइसकेका छन्। एक जना छँदैछ र
एक जना आउन बाँकी छ। उसले आएर थोरै समयको लािग माऽ राज्य
गनछ।11 अिन त्यो जनावर, जो पिहले िजउँदो िथयो तर अब छै न, त्यो आठ

राजा हो तापिन त्यो सातमध्ये पिन एक हो र त्यसको नाश हुनेछ")।

टाउकोमा भएको परमेँवरको अपमान गन वा बेइज्जत गन नाउँले ईँवरीय
ँ
ँ छ। सातवटा िसङह
पदवी आफ्नो भनेर पशुले गरे को दावीलाई औल्याउ
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दािनएल ७:२४मा भिवंयवाणी गरे

अनुसार ती रा ह

हुन जुन ् रोमी

साॆाज्यको पतनपिछ उदय भएको िथयो। समुिबाट िनःकेको पशुको सम्पूणर्
कुनै नभएर रोमन क्याथोिलक धमर् वा पोपीय शासन

ःवभावले त्यो पशु अ

हो जुन ् रोमी साॆाज्यबाट उदय भएको िथयो।

समुिबाट िनिःकएको पशु िचतुवा जःतो िथयो जसका पाइतालाह

भालुको जःतो छ र मुख िसँहको जःतो छ। एउटै पशुमा भएको ःवभावमा
दािनएल ७:२-७मा वणर्न गरे को चारवटा पशुह को ःवभाव समावेश भएको

ँ
ँ छ जुन बेिबलोन, िमड-पिसर्या, मीस र
छ। यसले िवँव साॆाज्यलाई औल्याउ
रोम हुन। पिहलो शताब्दीको पिरूेआयमा दािनएलले दािनएल ७मा वणर्न गरे को
चौथो पशुलाई यूह ाले ूथम् पशु भनेर दे खेका िथए जुन रोमी साॆाज्य िथयो।
अिज रले

(जो

शैतानले

गिरएको

शिक्तसम्प

ु क
मूितर्पज

रोमी

साॆाज्य) समुिबाट िनिःकएको पशुलाई आफ्नो शिक्त, िसं हासन र महान्

अिधकार िदयो भनेर यूह ाले दशर्नमा दे ख्दछन्। जसरी परमेँवर िपताले येशू

भी लाई उहाँको िसं हासन र अिधकार िदनुभयो (ूकाश २:२७), शैतानले पिन
पशुलाई यस पृथ्वीमा आफ्नो ूितिनिध र सहकमीर् भनेर अिधकार सम्प

गराउँछ

(पोपलाई

िवँवको

रोमनक्याथोिलकह ले

येशूको

ूितिनिध

भएको,उससँग ःवगर् र नरको अिधकार भएको, कसलाई ःवगर् पठाउने कसलाई
नपठाउने जःतो अिधकार भएको पूजनीय व्यिक्तको
यस सं सारको भगवानको

पमा हे दर्छन्। पोपलाई

पमा रोमन क्याथोिलक इसाईह ले मान्दछन्।-

अनुवादकको िटप्पणी) ।

इसाई इितहासमा येशूभक्तह लाई अनेक िकिसमले सताउने अविध

४२ मिहना भनेर ूकाश १३:५-७ले तोक्दछ। हामीले अगािड हे र्य िक शु
ीलाई सताउने समय, समयह

र आधा समय अथार्त ् ितन वषर् छ मिहना

िथयो। समय वा िदनलाई भिवंयवाणीको अथर्ले वषर्ह

ँ
ँछ
भनेर औल्याउ

(“13 “तब पृथ्वीमा फ्याँिकएको छु भन्ने थाहा पाएर अिज रले त्यो छोरा

पाउने आमालाई खे न थाल्यो। 14 अिज रबाट बाँचेर उजाड-ःथानमा भएको
आफ्नो शरणःथानमा पुग्न ती ःऽीलाई ग डको दुईटा पखेटा िदइएको िथयो।

त्यहाँ ितनको लािग साढे

तीन वषर्सम्म पालन-पोषण गिरनेछ।" ूकाश

12:13-14। यस सँग तुलना गनुह
र् ोस् दािनएल ७:२५ “त्यसले सव च्च
परमेँवरको िव

मा बोल्नेछ र त्यसले परमेँवरका पिवऽ जनह लाई

सताउनेछ। त्यसले धािमर्क िनयम र चाडह
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हे रफेर गन कोिसस गनछ अिन

साढे तीन वषर्सम्म परमेँवरका पिवऽ जनह

त्यसको वशमा रहनेछन्")।

भिवंयवाणीको ४२ मिहना अथार्त ् एक मिहनाको ३० िदनको िहसाबले
त्यसलाई ४२ले गुणन गदार्

ाक्कै १,२६० िदन वा वषर्ह

हुन आउँछ

(“अिन आमाचािहँ ज लितर भािगन्, जहाँ एक हजार दुई सय साठी िदनसम्म

ितनलाई पाल्न परमेँवरले ठाउँ तयार गनुभ
र् एको िथयो" ूकाश 12:6)।
त्यसकारण “समय, समयह

र आधा समय," “४२ मिहना" र १,२६० िदन

ँ
ँ छन्। जब त्यस पशुको एउटा
सबैले त्यही १,२६० वषर्को अविधलाई औल्याउ

टाउको झण्डै सधको िनिम्त खतम भएको यूह ाले दे ख्दछन् त्यो समयमा

१,२६० वषर्को भिवंयवाणी अन्त हुन्छ। सन १७९८मा ृान्सको शासक
नेपोिलयनको सेनापितले पोपलाई नजरबन्द बनाएर िनवार्िसत जीवन िबताउन
लगाएको िथयो। सन् १७९९मा पोपको िनवार्िसत जीवनमै मृत्यु भएको िथयो।
त्यसबेला पोपीयतन्ऽको झण्डै खतम भएको वा मन गरी घाइते भएको िथयो
तर सन १७९९पिछ फेिर त्यो घाइते पोपतन्ऽ फेिर जागेको िथयो र त्यसलाई

फेिर

शिक्त

िदइएको

िथयो।

त्यसको

अथर् घाइते

पोपीयतन्ऽको पोप केवल युरोपमामाऽ होइन ब

भएर

िनको

भएको

सारा सं सारको ूशं सनीय र

पूजनीय व्यिक्त हुन जान्छ। अिज र पी शैतान र उसले शिक्त सम्प

गराएको पशु अथार्त पोपलाई सारा सं सारले ढोग्न पुग्छन् अथार्त ् पोपको

आदे शलाई अ ह ले त्यो परमेँवरको नै आदे श भनेर उसले भनेको कुरा
मा ेछन्।
२. समु बाट िनिःकएको पशुको िबयाकलाप

कुन तोिकएको समयमा परमेँवरका जनह ले पीडादायी सतावट

ँ
सहनुपरे को िथयो सो ूकाश १३:५ले औल्याएको
कुरा हामीले अगािडको

ँ ामा चचार् गर्य । इसाई धमर्कै नाउँमा शैतानको ूितिनिध भएर पशुले
बुद
१,२६० िदन/ वषर्सम्म परमेँवरका जनह को िब

मा आफ्नो िहँॐक

िबयाकलाप मच्चाएको िथयो। ूकाश १२:६,१४ अनुसार त्यस पशुले

ी वा

चचर्लाई यातना िदएर आति त बनाएको िथयो। (भिवंयवाणीमा एक िदन
बराबर एक वषर् भनेर गन्ती १४:३४ र इजिकएल ४:६मा बताइएको छ।

ँ ामा उल्लेख गिरएको छ)। यो १,२६० िदन/वषर्
यस बारे पाठ ७को पाँच बुद
भिवंयवाणीको सु वात सन ५३८मा भएको िथयो। यस समयमा रोमन
क्याथोिलक इसाई समूहको मूल पादरी पोपलाई इसाई र रा को ूधान

15७

बनाइएको

िथयो।

पोपले

राजनैितक पमा

र

धािमर्क पमा

इितहासको

मध्यकालीन युगसम्म पिँचमी सं सारमा आफ्नो आिधपत्य जमाएका िथए।
पिँचमी रा का राजा वा ूमुखह

पोपको हुकुम अनुसार चल्दथे। पोपलाई

िरस उठाउनु ितनीह को अिःतत्वमा नै खतरा िनम्त्याउनु सरह हुन्थ्यो। तर
ृान्सको

जनबािन्तपिछ

त्यहाँको

शासकले

धमर्लाई

अवैध

मानेर

सन

१७९८मा पोपलाई नजरबन्दमा राखेर िनवार्िसत जीवन िबताउन वाध्य पारे का
िथए। पशुलाई मरे को जःतै घाइते बनाइएको िथयो। यसले गदार् इसाई धमर्को

नाउँमा जबरजःती इसाई बनाउने वा आफ्नो पक्षमा नआउने मािनसह लाई
यातना िदने अितवादी चचर्को समूहको दमन नीित र धमर्को आडमा वा

धमर्लाई राजनीितसँग गाँसेर रा ह लाई दवाउने पोपको है कमी शासनको
अःथायी पमा अन्त्य भएको िथयो।

दािनएल ७:२४,२५को साथै ूकाश १३:५‐८ र २ थेःसोिलिनकी
२:१‐१२ पढ्नुहोस्। परमेँवरको आिधपत्यको िब
परमेँवरका व्यवःथालाई भ

मा सानो िसङले बोल्ने र

गन व्यिक्तले गन िबयाकलापह ले समुिबाट

ँ कःतो िमल्दोजुल्दो छ? हेनह
िनिःकएको पशुको िबयाकलापसग
र्ु ोस्, दािनएल

७:२३‐२५ “23 मलाई त्यसको अथर् यसरी बुझाइयो, “त्यो चौथो जन्तु चौथो
राज्य हो, त्यो राज्य पृथ्वीमा ःथािपत हुनछ
े र त्यो अ

सबै राज्यह भन्दा िभन्नै

हुनछ
े । त्यसले सारा पृथ्वीलाई मर्याकमु क पारे र पैतालाले कुल्चनेछ।24 दश
वटा िसङचािहँ त्यो साॆाज्यमािथ शासन गन दश राजाह

् त्यसपिछ अक
हुन।

एक जना राजा खडा हुनछ
े , त्यो अिघअिघका राजाह भन्दा िभन्नै हुनछ
े र त्यसले

तीन जना राजाह लाई परािजत गनछ।25 त्यसले सव च्च परमेँवरको
िव

मा बोल्नेछ र त्यसले परमेँवरका पिवऽ जनह लाई सताउनेछ। त्यसले

धािमर्क िनयम र चाडह
परमेँवरका पिवऽ जनह

हेरफेर गन कोिसस गनछ अिन साढे तीन वषर्सम्म

त्यसको वशमा रहनेछन्।", ूकाश १३:५‐८ “5

आफ्नो घमण्डको कुरा गरे र परमेँवरको अपमान गनर् त्यस जनावरलाई
बयालीस मिहनासम्म समय िदइएको िथयो।6 त्यसले परमेँवरलाई, उहाँको

नाम, वासःथान र ःवगर्मा बःने सबैलाई सराप्न थाल्यो। 7 त्यसलाई

परमेँवरका मािनसह िसत लडाइँ गरे र उनीह लाई िजत्ने हक िदइएको िथयो।

सबै कुल, दे श, भाषा र जाितमािथ अिधकार गनर् त्यसलाई हक िदइएको िथयो।8

मािरएका थुमाको जीवनको पुःतकमा सं सारको उत्पि भन्दा पिहले नै नाउँ
लेिखएका व्यिक्तह

बाहेक पृथ्वीमा रहनेह

सबैले नै त्यो जनावरलाई मान-
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आदर गनछन्।" र २ थेःसोिलिनकी २:१-१२ “1 दाजुभाइह , हाॆा ूभ ु येशू
भींट फेिर आउनुहन
े , उहाँकहाँ हामी भेला हुनछ
े । तर हामी ितमीह लाई
ु छ
िबन्ती गदर्छ , 2 हाॆा ूभ ु आउने िदन भयो भन्दा ितमीह

नआि यौ न त

िबचिलत होओ। त्यस िदनको बारे मा कसैले हामीले पऽ लेखेजःतै गरी पऽले,

कसैले आत्माले, कसैले बोलीले ितमीह लाई भन्लान्।3 तर ितमीह लाई कसैले

पिन कुनै िकिसमले झुक्याउन नपाओस्। परमेँवरको िवरोधमा ठू लो उपिो

नभएसम्म र नाश हुनपु न व्यवःथा भ
आउनेछैन।4 त्यस व्यवःथा भ

गन मािनस नआएसम्म ूभ ुको िदन

गन मािनसले आफ ठू लो भएर मािनसह ले

परमेँवर ठानेका सबै कुराह लाई र पूजा गन गरे का सबै थोकको िवरोध

गनछ। त्यसले त परमेँवरको मिन्दरमा बसेर आफलाई परमेँवर हुँ भन्नेछ।5

ँ ै हुँदा यी सबै कुरा त मैले ितमीह लाई भनेको िथए,ँ होइन? 6 बेला भएपिछ
सग

त्यो दुंट ूकट हुनछ
े । अिहले नै यो कुरो भैहाल्न निदन थािमरािखएको छ।
यो त ितमीह लाई थाहै छ। 7 त्यो व्यवःथा भ

िभऽिभऽै सु
दुंट कामह
व्यवःथा भ

गनले आफ्ना कामह

गिरसकेको छ। तर त्यसलाई थािमराख्ने शिक्त नहटे सम्म यसको
बािहर देिखनेछैनन्।8 यसलाई थािमराख्ने शिक्त हटेपिछ त्यो

गन मािनस दे खा पनछ। ूभ ु येशू भींट आफ्नो उज्यालो शिक्तमा

र् न
आउनुहँद
े । 9 त्यो व्यवःथा भ
ु छ
ु ा त्यसलाई एक सासमा नै नाश गनुह

गनले

शैतानको शिक्त िलएर आउनेछ अिन सबै िकिसमका झूटा िचन्ह र अचम्मअचम्मका कामह
िकिसमले

गनछ। 10 नाश हुनह
े

छक्याउनेछ

िकनभने

ितनीह ले

जित सबैलाई त्यसले दुंट
मुिक्त

िदने

सत्यलाई

मन

पराएनन्।11 त्यसकारण ितनीह ले झूटा कुरा नै पत्याऊन् भनेर परमेँवरले

भमार्उने शिक्तलाई पठाउनुहन
े । 12 ितनीह ले सत्यमा िवँवास नगरे र
ु छ
र् एको
अन्याय गनर् राॆो ठानेकोले सजाय पाऊन् भनेर नै परमेँवरले यसो गनुभ
हो।"
भिवंयवाणी अनुसार िनिःकएको सामुििक पशुको १,२६० िदन/वषर्मा

हुने िबयाकलापलाई ईँवरिनन्दा, परमेँवरको अपमान गन वा धमर्िवरोधी काम

गरे को भनेर व्याख्या गिरएको छ। नयाँ करारमा त्यःतो काम गनुर् वा
परमेँवरको अपमान गनुर् वा उहाँको िव

मा बोल्नु भनेकै त्यो बोल्ने व्यिक्तले

आफूलाई परमेँवर सरह मानेको ठहिरएको िथयो (यूह ा १०:३३, म ी २६६५)। उसको िबयाकलापले परमेँवरको ःवािमत्व वा अिधकारको िखलाफमा

र् यो तब
गएर त्यसलाई खतम गन ूयास गनुर् हो (जब येशूले पाप क्षमा गनुभ
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उहाँमािथ

परमेँवरले

माऽ

गन

कामलाई

उहाँले

गनुभ
र् एकोले

उहाँलाई

ईःवरिनन्दाको आरोप यसरी लगाइएको िथयो “यसले त परमेँवरको िनन्दा पो
गद रहे छ। परमेँवरले बाहे क अ

कसले पाप क्षमा गनर् सक्छ र?” मकूर्स

२:७)। समुिबाट िनिःकएको पशुले आफ्नो िवरोधी वचनह

“परमेँवरितर,

उहाँको नाउँको िनन्दा, उहाँको पिवऽ ःथानको िवरोधमा र ःवगर्मा रहने सबै

जीवह ितर" ूकाश १३:६

पान्तिरत) लिक्षत गरे को हुन्छ। परमेँवर रहने

ठाउँ ःवगर्मा भएको पिवऽ ःथान हो। त्यहाँ येशूले हामीह को मुिक्तको लािग

सेवाकायर् गनुह
र् न्ु छ। ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा भइरहे को येशूको कामलाई
िनकम्मा पानर् खोजेर

सामुििक पशुले उहाँको स ामा मानवीय पुजारीलाई

ःथापना गनर् खोज्दछ। त्यसको अथर् केवल परमेँवरले माऽ उपलब्ध गराउने

मुिक्त र पापको क्षमा मानवीय पुजारीले गनर् सक्छ भनेर दावी गराउनु हो।

रोमन क्याथोिलक चचर्का धािमर्क पदािधकारीह ले त्यो काम गनर् आफूह लाई
खटाइएको हो भनेर दावी गदर्छन्। परमेँवरमामाऽ िनिहत भएको अिधकार
मािनसले िलन खोज्नु िनचोडमा भ े हो भने त्यो सरासर ईँवरिनन्दा हो।
येशूलाई िवँवास गन धेरै इसाईह

येशू र बाइबलको सत्यतामा

नरहे र भडिकएर जानेछन् भनेर ूकाश १३ले बताउँदछ। यो त्यसबेलादे िख
पूरा भयो जब रोमन क्याथोिलक चचर्ले पोपलाई िशषर्ःथ अगुवा छानेर उनी

परमेँवरको पदमा आिसन भएको र उहाँको अिधकार उनीमािथ भएको दावी

गनर् लगाएका िथए। त्यो समयमा जो जो रोमन क्याथोिलक इसाई धमर्को
अधीनमा रहन चाहे नन् ितनीह लाई भय र सािःत िदइएको िथयो र शहीद
बनाइएको िथयो। ऐितहािसक समयमा इसाईह ले पाएका यातनाह को बारे मा
चचार् गनुर् कितले नराॆो मान्छन्, पूवार्मही भएर बोलेको भनेर आरोप पिन

लगाउँछन् र रोमन क्याथोिलक चचर्को िवरोधमा चलेको भनेर ूितकार पिन
गनर् थाल्दछन् तर जेभएतापिन नचाहे र पिन वतर्मान पिरिःथितले इितहासलाई
मेटाउन सकेको छै न।

इितहासले दे खाएको भिवंयवाणीूित सजग रहेर हामी परमेँवरूित

कसरी आःथामा अिडग भएर बःने, फेिर त्यसबखत यो सत्यलाई अ लाई
ूःतुत गदार् हामी अ को भावनाूित कितको सं वद
े नशील हुनपु छर् वा होिसयारी

अपनाउनुपछर्?
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३. पृथ्वीबाट िनिःकएको पशु
ूकाश १३ अध्यायको ूथम आधा भागमा भिवंयवाणीको अविध वा
१,२६० िदन/वषर्को बारे मा वणर्न गिरएको छ जुन समयमा रोमन क्याथोिलक

चचर्को िबिगिबिग िथयो। ृान्सको जनबािन्तपिछ यो धमर्सँग राजनीित
िमलाएर युरोपमा शासन गन ूणालीलाई केही हदसम्म घाइते पािरएको िथयो।

तर पोपको िबिगिबिग सदाको िनिम्त अन्त्य भएको िथएन िकनभने त्यो घाऊ

िनको हुने समयपिन िदइएको हुन्छ। फेिर कुनै तिरकाबाट रोमन क्याथोिलक

चचर्ले धमर्को नाउँमा राजनीितलाई हातमा िलएर अ मािथ अिधकार जमाउने

गुमेको ूणाली फेिर पुनजीर्िवतहुनेवाला िथयो। ूकाश १३को बाँकी आधा
भागले त्यो पशुको मृतास

चोट कसरी िनको हुन्छ भनेर यथाथर् िववरण

ूःतुत गदर्छ।
दोॐो पशुका ःवभावह

कःता िथए भनेर ूकाश १३:११ले कसरी

बताउँछ? हे नह
र्ु ोस् “यसपिछ मैले पृथ्वीबाट िनिःकआएको अक एउटा जनावर

दे ख। थुमाका जःता त्यसका दुईटा िसङ िथए र त्यसको बोली अिज रको

जःतो िथयो।" ूकाश १२:१४-१६ले बताएको पिरवेशमा पृथ्वीबाट िनःकेको

पशुको मह व िकन छ (“14 अिज रबाट बाँचेर उजाड-ःथानमा भएको
आफ्नो शरणःथानमा पुग्न ती ःऽीलाई ग डको दुईटा पखेटा िदइएको िथयो।

त्यहाँ ितनको लािग साढे तीन वषर्सम्म पालन-पोषण गिरनेछ।15 ती ःऽीलाई
भल-बाढीले बगाउन त्यो अिज रले आफ्नो मुखबाट एउटा खोलासरह पानी
िनकाल्यो।16 तर पृथ्वीले त्यस ःऽीलाई बचाउन आफ्नो मुख उघारे र त्यो
अिज रले बगाएको पानी िनिलिदयो")।
आफ्नो दशर्नमा यूह ाले अक पशु िनिःकएको दे ख्दछन्। यो दोॐो
पशु पिहलेको जःतो समुिबाट नभएर पृथ्वीबाट िनिःकएको हुन्छ। दोॐो पशु
िवँव शिक्त हो जोसँग पिहलो पशुको जःतै शासन गन खुबी हुन्छ। तर

पिहलो पशु अत्यन्त भयानक र डरलाग्दा हुन्छ भने यो दोॐो पशु सु मा

कसै लाई नोक्सानी नगन जःतो ःवभाव दे खाएर िनिःकन्छ। उसको थुमाको
जःतो दुई वटा िसङह

हुन्छन् (ूकाश १३:११)। थुमा येशूको ूतीक हो।

त्यसकारण अन्तको समयमा िनिःकने पशु बािहिर पमा येशू जःतै दे िखने छ।
तर त्यससँग िवँवलाई दमन गन शिक्त हुन्छ।
यो थुमाको जःतो
जसले

प भएको पशुको त्यस क्षेऽबाट उदय हुन्छ

ीलाई सुरिक्षत गदर्छ।

ी परमेँवरको सत्य चचर्को ूतीक हो।
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१,२६० िदन/वषर्को अन्तमा परमेँवरका िवँवासीह लाई अिज रको सताउने

त्यस थुमा जःतो पशुले सुरक्षा िदँदछ (ूकाश १२:१४-१६)।

कायर्बाट

पृथ्वीबाट िनिःकने थुमा जःतो पशु परमेँवर र शैतानको बीचमा भइरहे को
यु को

ँयमा नयाँ भूिमका खेल्न आएको हुन्छ। समुिबाट िनिःकएको पशु

ृान्सको जनबान्तीमा मलार्जःतो घाइतेभएपिछ पृथ्वीबाट अक िवँवशिक्तको

उदय हुन्छ। यसको अथर् दोॐो पशु युगको अन्तमा िवशेष भूिमका खेल्नको
लािग उदय भएको हुन्छ।

वा थुमा जःतो अनुहार भएको पशु को हो त? एलेन जी

त्यो रा

ाइटले यसरी ठोकुवा गिछर्न ् “सन १७९८पिछ नयाँ सं सारमा उदय भएको
नयाँ शिक्त रा

के हो जसले िवँवलाई आफ्नो बाहुबल ारा महानता दे खाएर

आकिषर्त गदर्छ? थुमाको जःतो ःवभाव दे खाएर िनिःकने रा
िच

कुनै

गार्हो

छै न।

िवँवका

रा ह मा

भिवंयवाणीमा बताएको अनुसार िवशेष चिरऽह

केवल

को हो भनेर

एउटै

रा लेमाऽ

ु
िमल्दछ। यो सं यक्त
राज्य

अमेिरका हो भ े कुरामा कुनै ूँन छै न।"-द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ४४०बाट
पान्तिरत। अमेिरका त्यो दे श िथयो जसले रोमनक्याथोिलक चचर्ले ःविववेक

अनुसार बाइबल र येशूलाई मा े िवँवासीह लाई शरण िदएको िथयो।
त्यसकारण यो राज्यमा रहे का इसाईह

ूायजसो ूोटे ःटे न्ट वा सुधारवादी

िथए। तर समय िबत्दै जाँदा यसले पिन अिज र वा शैतानले जःतै बोल्नेछ।
जसरी रोमी साॆाज्यको मातहतमा रहे को रोमन क्याथोिलक चचर्ले िवँवमा

आफ्नो ूभाव लादे को िथयो त्यसरी नै अमेिरकाले पिन िवँवसामु आफ्नो ूभाव
लाद्नेछ। यो युगको अन्तमा आउने शिक्तले सारा सं सारका मािनसह लाई
पिहलो पशु वा रोमन क्याथोिलक चचर्मा लाग्न आफ्नो ूभाव पानछ। यसले
गदार् घाइते पशुको चोट िनको भएको दे खाउँदछ। अथार्त ् एकपटक ःविववेकले

बाइबल र येशूलाई मा े मािनसह लाई सुरक्षा िदने सं यिु क्त राज्य अमेिरकाले
युगको अन्तमा ितनीह लाई नै सताउने रा को भूिमका खेल्नेछ।

जब बाइबलमा रहेका रहःयह को खोजनीित गन मािनसह ले ूकाश

१३मा लेिखएको पशु अमेिरका नै हो भनेर ठम्याएका िथए त्यसबेला त्यो दे श
अिहलेको जःतो शिक्तशाली र ूभावशाली िथएन। तर अिहले जुन पले रोमन
क्याथोिलक चचर् र उनले अनुमोदन गरे को आइतबार र पोपलाई मा े कायर्का
ँ
लािग टे वा िदने काम अमेिरकाले गिररहेको छ, त्यसले भिवंयवाणीले औल्याएको

थुमा जःतो दे िखने पशु अमेिरका नै हो भनेर गिरएको िचऽण के िठक छै न त?
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४. पशुको मूितर् वा ःव प
“11 यसपिछ मैले पृथ्वीबाट िनिःकआएको अक एउटा जनावर दे ख।

थुमाका जःता त्यसका दुईटा िसङ िथए र त्यसको बोली अिज रको जःतो

िथयो।12 त्यसले त्यो पिहलो जनावरपि बाट त्यसको ठू लो अिधकार चलायो र
त्यो घाउ िनको भएको पिहलो जनावरलाई मान-आदर गनर् सं सारका सबै
मािनसलाई कर लगायो। 13 यो दोॐो जनावरले अचम्म-अचम्मका िचन्हह
दे खायो। सबैले दे ख्ने गरी त्यसले आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झार्यो। 14 त्यो
पिहलो जनावरको अगािड यःता अचम्मका िचन्हह

दे खाउने शिक्त त्यसलाई

िदइएको िथयो। यसैले गदार् सं सारका सबै मािनसह लाई त्यसले भमार्यो।

तरवारले घायल भएर पिन बाँचेको त्यो जनावरलाई मान्न सबैले त्यसको मूितर्

बनाउनू भनेर त्यो दोॐो जनावरले हुकुम गर्यो।" ूकाश 13:11-14। थुमा
जःतो पशुले मािनसह लाई सत्य परमेँवर र बाइबलबाट भमर्राउन अनेक
छलका कामह

गन छ‐ अझ परमेँवरले जःतै उसले आकाशबाट आगो झारे र

आफ्नो शिक्तको ूदशर्न गनर् ूयास गनछ। दे हायका पदह
दे िखने तर अनेक अचम्मका छिल कामह

पढे र थुमा जःतो

ारा आफ्ना ःवभावह

दे खाउने

चिरऽलाई बुझाउन कसरी सहयोग गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, १ राजा १८:३०-४० “30
तब एिलयाले मािनसह लाई भने, “मेरा निजक आओ।” सबै उनको छे उमा
चारै पि

जम्मा भए। उनले परमूभ ुको भत्केको वेदीलाई मरमत गरे ।31 उनले

हरे क कुलका नाममा एउटाका िहसाबले बा॑ वटा ढु ाह

िलए। ती

कुलह का नाम याकूबका छोराह का नामअनुसार रािखएका िथए र याकूबलाई
परमूभ ुले ‘इॐाएल’ नाम िदनुभएको िथयो।32 ती ढु ाह ले उनले परमूभ ुको

आराधना गनर् वेदी बनाए। वेदीका चारै पि

उनले खाडल खने। खाडल िनकै

ठू लो िथयो र चौध िलटर जित पानी त्यसमा हाल्न सिकन्थ्यो। 33 त्यसपिछ
ितनले वेदीमािथ दाउराह

िमलाए, साँढे टुबा-टुबा पारे र काटे र दाउरामािथ

राखे। ितनले भने, “चार गामा पानी भरे र यी दाउरा र बिलमा खन्याओ।”

ितनीह ले त्यसै गरे ।34 उनले भने, “फेिर त्यसैगरी पानी खन्याओ।” अिन

ितनीह ले त्यसै गरे । उनले फेिर भने, “अझ एक चोिट त्यसै गर।” र
ितनीह ले फेिर पिन बिल र दाउराह मािथ पानी खन्याए।35 पानी वेदीका
चारै पि

पोिखएर गयो र खाडल पानीले भिरयो।36 साँझको बिलदान चढाउने

समयमा एिलया अगमवक्ता वेदीको छे उमा गएर ूाथर्ना गनर् लागे, “हे परमूभ ु,
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अॄाहाम, इसहाक र याकूबका परमेँवर,तपाईं इॐाएलमा परमेँवर हुनहु न्ु छ र

म तपाईंको सेवक हुँ र तपाईंको आ ाले यी सबै काम गद छु भनी ूमाण
िदनुहोस्।37 मलाई जवाफ िदनुहोस्, परमूभ ु, मलाई जवाफ िदनुहोस् र यी

मािनसह ले तपाईं परमूभ ु परमेँवर हुनहु न्ु छ र तपाईंले नै ियनीह लाई
् 36 साँझको बिलदान चढाउने समयमा
आफूकहाँ फकार्उँदै हुनहु न्ु छ भनी जानून।

एिलया अगमवक्ता वेदीको छे उमा गएर ूाथर्ना गनर् लागे, “हे परमूभ ु, अॄाहाम,

इसहाक र याकूबका परमेँवर,तपाईं इॐाएलमा परमेँवर हुनहु न्ु छ र म

तपाईंको सेवक हुँ र तपाईंको आ ाले यी सबै काम गद छु भनी ूमाण
िदनुहोस्।37 मलाई जवाफ िदनुहोस्, परमूभ ु, मलाई जवाफ िदनुहोस् र यी

मािनसह ले तपाईं परमूभ ु परमेँवर हुनहु न्ु छ र तपाईंले नै ियनीह लाई

् 38 परमूभ ुले आगो पठाउनुभयो र
आफूकहाँ फकार्उँदै हुनहु न्ु छ भनी जानून।
आगोले बिल, दाउरा र ढु ाह

भःम पार्यो, भूइँ डढायो र खाडलका पानी

सुकाइिदयो।" र ूेिरत २:१‐४ “1 पेिन्तकोस भिनने यहू दी चाड हुँदा ूभ ु
येशूमा िवँवास गन सबै मािनसह

एकै ठाउँमा भेला भएका िथए।2 त्यस बेला

एक्कािस आकाशबाट ठू लो हावा चल्यो र त्यो हावाको आवाजले ितनीह

बसेको घर भिरयो 3 अिन आगोका िजॄाह जःता ितनीह कहाँ दे खा परे । ती
आगोका िजॄाह
ितनीह

भाग-भाग भएर त्यहाँ भएका सबै मािनसमािथ बसे।4

सबै पिवऽ आत्माले भिरए र ितनीह ले पिवऽ आत्माबाटै बोल्ने शिक्त

पाएर अन्य भाषाह मा बोल्न थाले।"
बाइबलको पिवऽ वचन अनुसार नचलेतापिन वा बाइबल सम्मत
नभएतापिन त्यस थुमा जःतो पशुले अनेक

वचनह

शब्दह

सत्य हुन ् भनेर िवँवका मािनसह लाई िवँवःत पानछ। “तन्ऽमन्ऽ

गन, मरे का मािनसह सँग बातिचत गन जःता दु

र

ूयोग गरे र आफ्ना

बाइबलसम्मत

नभएका

अनेक

आत्माह को सहभािगतामा

आध्याित्मक

िबयाकलापह

मािनसह लाई सत्य परमेँवरबाट आफूितर िखँच्नेछ। अनेक
काम पिन हुनेछ, िबरामीह

अचम्मका कामह

ारा

चमत्कारीय

िनको हुनेछ र कसै ले पिन इन्कार गनर् नसक्ने

गिरनेछ"-एलेन जी

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५८८बाट

पान्तिरत। यी अचम्मका अलौिकक कामह

गरे र त्यस थुमा जःतो पशुले

यस पृथ्वीका मािनसह लाई घाइते भएको सामुििक पशुको मूितर् वा ूतीकलाई
पूजा गनर् कर लगाउनेछ।
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घाइते

भएको

चोट

िनको

भएको

भ ुको

अथर्

गुमेको

रोमन

क्याथोिलक चचर्को धािमर्क र राजनैितक शिक्तको पुनःथापना गनुर् हो। त्यस

थुमा जःतो पशुले अिज र वा शैतानको जःतो बोिल बोल्नेछ। जुन ् सामुििक

पशुको पिहलाको शिक्त िथयो अथार्त धमर्को नाउँमा दमन गन नीित िलएको
िथयो त्यही शिक्त बाइबल र येशूलाई माऽ ःविववेकले मा ेह ूित दमनको

नीित अपनाएर सािःत िदनेछ। रोमन क्याथोिलक धमर्लाई आडमा िलएर त्यस
चचर्को िशक्षादीक्षालाई िवँवमा लाड्ने काम त्यस थुमा जःतो पशुले गनछ।
“इसाई

धमर्कै

नाउँमा

रोमन

क्याथोिलकको

िस ान्तलाई

मािनसह लाई जबरजःती लाद्ने काम अमेिरकन सरकारको नीितकै िव
हो। अमेिरकाले िबलायतसँग यु

िनकायह

गरे र मानविहतको िनिम्त ःवतन्ऽ ौे

ःथापना गरे को िथयो। ःवतन्ऽताको घोषणाको दःतावेज र सं िवधान

ःथापना गरे र त्यस अनुसार गम्भीर भएर चल्न अमेिरकाले शपथ खाएको
िथयो। तर अमेिरकाले ती नीती तथा ूितव ताह लाई पन्छाएर मािनसह लाई
जबरजःती

क्याथोिलक

चचर्को

िस ान्तलाई

लाद्नेछ।

ूितव ता अनुसार नचल्नुले यो दे खाउँछ िक त्यो रा
शैतानको िनिम्त आफ्ना कदमह

अमेिरका

आफ्नो

थुमाको अनुहार दे खाएर

चाल्दै छ। दे खावटी

पमा शु , नरम र

हानी नगन खालका थुमा जःतो दे िखने पशु अिज र जःतै बोल्नेछ र उसको
िनिम्त काम गनछ। “सं सारमा रहने मािनसह लाई पशुको मूितर् वा ूतीकलाई
मा

त्यस अमेिरकाले उक्साउनेछ। ःविववेकको हकिहतको िनिम्त िवधान

बनाउने काम मािनसह मै िनिहत भएको सरकारले जबरजःती धमर्को नाउँमा

क्याथोिलक चचर्को िस ान्तलाई लाद्ने काम गन रा

भिवंयवाणी अनुसार

अमेिरका नै हो भनेर त्यसको िबयाकलाप हे रेर ठोकुवा गनर् सिकन्छ। “तर

पशुको मूितर् वा ूतीक के हो त? र यो कसरी बिनन्छ त? त्यो मूितर् दुई िसङ
भएको पशुले बनाउँदछ, र त्यो मूितर् पशुको िनिम्त बनाइएको हुन्छ। यसलाई
पशुकै मूितर् भिनन्छ। अिन पशुको मूितर् कःतो छ

त्यो कसरी बिनएको हुन्छ

सो थाहा पाउन पशु आफैको ःवभाव वा चिरऽह को अध्ययन गनुप
र् छर्। त्यो
पशु अ

कुनै नभएर रोमन क्याथोिलक चचर्को पोपतन्ऽ हो।

“जब सु का चचर्ले सुसमाचारको सरलतालाई त्यागेर मूितर्पूजा गनका

िरितिथित तथा सं ःकार र िस ान्तह

िभऽाएर आफूलाई ॅ

पारे तब उनले

परमेँवरको पिवऽ आत्मा र शिक्तलाई गुमाए। मािनसह को िववेकलाई
िनयन्ऽण गनर् चचर्ले धमर्िनरपेक्षक वा धमर्लाई िनयन्ऽण नगन रा को शिक्तको
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सहयोग खोजे। त्यसको नितजा पोपीयतन्ऽ हो जसले रा को शिक्तलाई आफ्नो

िनयन्ऽणमा िलयो र आफ्नै भलाइको िनिम्त येशू र बाइबललाईमाऽ मा े

मािनसह लाई अवैध घोषणा गरे र दण्ड िदने काम गर्यो। ...त्यो समय
आउनेछ जब अमेिरकाको अमपन्थीमा रहे का ूोटे ःटे न्ट वा सुधारवादी इसाई
चचर्ह ले रोमन क्याथोिलकले अपनाएको िस ान्तलाई साझा िस ान्त भनेर
मा ेछन्। अिन त्यस िस ान्तलाई लाद्न र आफ्ना सं ःथाह लाई कायम राख्न

नीित कानुनह

बनाउनेछन्। यो नै ूोटे ःटे न्ट वा सुधारवादी चचर्को बाहुल्यता

भएको दे श अमेिरकाले रोमन क्याथोिलक चचर्को पोपीय शासनको मूितर्लाई
मानेको

ठहिरन्छ।

मािनसह लाई

ु ी
मुलक

मािनसह को दलह
सत्यताबाट

अिन

बािहर

रोमन

ऐन ारा

क्याथोिलक
दण्ड

चचर्को

िदनेछन्

र

खडा हुनेछन।...जब ूोटे ःटे न्ट

रहे र

रोमन

क्याथोिलक

चचर्को

िस ान्तलाई
त्यसको

नमा े

िबरोध

गन

चचर्ह ले बाइबलको
िस ान्तलाई

आफ्नो

िशक्षादीक्षासँग िमलाउँछन् र त्यस धािमर्क िस ान्तलाई जबरजिःत लाद्न
सरकारको सहयोग माग्छ तब ॅ

भएको ूोटे ःटे न्ट चचर् वा सम्ूदायह ले

पशुको मूितर्लाई पुजा गरे को ठहिरन जान्छ।"-एलेन जी
कन्ऽोभसीर्, पृ. ४४२-४४५बाट

पान्तिरत।

ाइट, द मेट

५. पशुको छाप
थुमा जःतो पशुले युगको अन्तको सङ्कटमा अगुवाको भूिमका

खेल्नेछ भनेर ूकाश १३ले आभास् िदन्छ। उसको नेतत्ृ वमा मािनसह को
व्यिक्तगत धािमर्क र बैचािरक ःवतन्ऽतालाई िनयन्ऽण गनर् िवँवव्यापी ूणाली
ःथापना गनछ। मध्यकालीन युगमा पोपले इसाईह लाई कसरी िनयन्ऽणमा
राखेका िथए त्यही खालको िनयन्ऽणको ूितिवम्ब शैतानको अगुवाईमा चलेको
िवँव शिक्तले दे खाउनेछ।

ँ परमेँवरका दश
दािहने हात र िनधारमा िचन्ह वा छाप लगाउनुसग

आ ाह को के सरोकार छ? हेनह
र्ु ोस्, ूकाश १३:१६,१७ " १६ अिन त्यसले

साना र ठू ला, धनी र गरीब, फुक्का र कमारा सबैलाई ितनीह का दािहने हात
वा िनधारमा छाप लगाउन लायो। १७ त्यो छाप नभईकन कसैले पिन िकनमेल
गनर् नपाउने भयो। त्यो छापचािहँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नाउँको संख्या

हो।" र व्यवःथा ६:४-८ " ४ हे इॐाएल, सुन, परमूभ ु हाॆा परमेँवर एउटै

परमूभ ु हुनहु न्ु छ। ५ ितमीह ले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई आफ्नो सारा
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दयले आफ्नो सारा ूाणले र आफ्नो सारा शिक्तले ूेम गर। ६ मैले आज

ितमीह लाई सुनाएका आ ाह

आफ्नो मनमा राख। ७ ती ितमीह ले आफ्ना

छोराछोरीह लाई होिशयारीसाथ िसकाओ। घरमा बःदा, बाटोमा िहँ दा, ढल्केर

सुत्दा र उ दा ितनको चचार् गर। ८ ती आफ्ना हातमा िचन्हको लािग
किसराख। ती ितमीह को िनधारमा बाँिधराख।"

समाजका सबै वगर्ह लाई आफू पशुको पक्षमा छ भनेर िवशेष िचन्ह

वा छाप लगाउन वाध्य पािरनेछ। त्यो िचन्ह ती मािनसह को िनधारमा अथार्त
िटका जःतो वा हातमा लगाइनेछ। जसरी परमेँवरले पिन उहाँका जनह

उहाँका हुन ् भनेर पिहचान गनर् ितनीह को िनधारमा लालमोहरको छाप

लगाइिदनुहन
ु ेछ (ूकाश ७:३,४, ूकाश १४:१), त्यसरी नै पशुले पिन आफ्ना

जनह

हुन ् जसले उसलाई पूजा गछर्न ् भनेर पिहचान गराउन िवशेष िचन्ह

ितनीह लाई लगाइिदनेछ।
पशु वा शैतानूित बफादार रहने मािनसह लाई लगाइिदने छाप
नदे िखने

छाप

हो।

मोशाले

परमेँवरको

व्यवःथालाई

िचन्हको

पमा

ितनीह को िनधार वा हातमा लगाउनु भनेर िनदशन िदएका िथए (“ितनलाई
आफ्ना पाखुरामा बाँध। सम्झनाको लािग ितनलाई आफ्ना िनधारमा लगाओ।"

व्यवःथा 6:8)। शैतानले पिन उसका जनह लाई हात र िनधारमा उसको
छाप लगाउन िदएकोले उसले मोशाको उल्टो नकल गरे को ठहिरएको हुन्छ।
दायाँ हातको मतलब मािनसको व्यवहार हो। िनधारको अथर् मािनसले
मानिसक पमा सहमित जनाएको दे खाउँछ।

कितपय मािनसह ले मृत्युको धिम्कबाट जोिगन पशुको छाप िलने

िनणर्य गनछन् र कितपय अ ले इसाई हुँ भनेर दावी त गन तर परमेँवरको
वचनसम्मत नचलेर मािनसह लाई ॅ

पान आराधना गन ूणालीमा आित्मक

र मानिसक पमा पूणर् पमा लाग्नेछन्।
युगको अन्तमा हुने अिन्तम स टको िनणार्यत्मक िवषयवःतु नै

कसको पूजा गनुर् हुनेछ। परमेँवरका दश आ ाह

मानेर उहाँको आराधना

गनुर् (ूकाश १४:१२) वा दश आ ाले अनुमोदन नगरे को आइतबारलाई पिवऽ
िदनमानेर रोमन क्याथोिलक चचर्ले लािदएको िदनलाई मा ु िनणार्यक िवषय

हुनेछ। परमेँवरूित िन ावान र आःथावान छु भनेर जाँच्ने आ ानै िवशेष
गरे र साबथ आ ा हुनेछ जसले

ु न्ु छ भनेर
परमेँवरमाऽ सृि कतार् हुनह

ँ
ँ छ। परमेँवरूित िन ावान भएको दे खाउने िवशेष िचन्ह नै साबथ
औल्याउ
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पालन गनुर् हो (इजिकएल २०:१२,२० “12 म ितनीह लाई पिवऽ गन
परमूभ ु हुँ

भनी

जनाउन

पिवऽ

िवौामबारको

चलन

िचनोको

पमा

ँ ...20 िवौामवारलाई पिवऽ राख र त्यो हामीह का बीचमा बाँधेको
बनाए।

करारको िचनो हुनेछ र म परमूभ ु ितमीह का परमेँवर हुँ भनी ितमीह लाई

सम्झना गराउनेछ")। तर पशुको छाप िलनुभनेकै पशुूित आफ्नो बफादारीता
दे खाउनु हो।

परमेँवरको आ ाको स ामा मािनसको आ ालाई मा ु नै पशुको
छाप भएको ठहछर्। यसको बारे मा सबभन्दा ठू लो ूमाण नै मािनसले ःथापना

गरे को आइतबारलाई पिवऽ िदन भनेर मा ु हो (पशु अथार्त ् त्यसको ूतीक

रोमन क्याथोिलक चचर्ले परमेँवरको िदनलाई हे रफेर गनछ भनेर यसरी

भिवंयवाणी गिरएको छ “त्यसले सव च्च परमेँवरको िव

मा बोल्नेछ र

त्यसले परमेँवरका पिवऽ जनह लाई सताउनेछ। त्यसले धािमर्क िनयम र
चाडह

हे रफेर गन कोिसस गनछ अिन साढे तीन वषर्सम्म परमेँवरका पिवऽ

जनह

त्यसको

वशमा

रहनेछन्"

दािनएल

7:25)।

परमेँवरले

उहाँ

ु न्ु छ भनेर िचनाउने िदन हप्ताको सात िदन साबथ हो जसको
सृि कतार् हुनह

पालन गनर् उहाँले आदे श िदनुभएको िथयो। बाइबलमा यसलाई हे रफेर गन
अिधकार कसै लाई पिन िदइएको छै न। जब परमेँवरको ःवािमत्व तथा
अिधकारलाई पिरवतर्न गरे र अक िदनलाई मा

लगाउन खोज्नु उहाँको

सृि कतार्को भूिमकालाई खलबल्याउनु हो र परमेँवरकै शिक्तमािथ हमला गनुर्

हो। “पोपले ःथापना गरे को आइतबारको िदन पशुको छाप हो।... त्यो समय
आउनेछ

जब

मािनसह लाई

परमेँवरले

िदनुभएको

साबथको

स ामा

आइतबारलाई पालन गनर् अध्यादे श जारी गनछ। पशु र उसको मूितर्लाई
नपुज्न तेॐो ःवगर्दूतले ठू लो आ ान गनछन्। त्यसबेला जब मािनसह ले

परमेँवरको आ ालाई िनरन्तर पमा उल्ल न गिररन्छन् भने त्यसले पशुको
छाप

पाउनेछ।"-एलेन

पान्तिरत।

जी

ाइट,

इभान्जिलजम,

पृ.

२३४,२३५बाट

ूकाश १३:१८मा उल्लेख गिरएको छ “ यसमा बुि

छ, जसको

सम्झने शिक्त छ, त्यसले त्यो जनावरको सङ्ख्या बुझोस् िकनभने त्यो सङ्ख्याले

एउटा मान्छे को नाउँ बुझाउँछ र त्यसको सङ्ख्याचािहँ ६६६ हो।" त्यो
मािनस को हो त? पावलले भन्दछ त्यो मािनस “पापको मािनस हो“ (२
थेःसोिलिनकी

२:३)।

त्यो

सम्बोधनले

पोपतन्ऽलाई
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दे खाउँछ।

पोपको

चालामालाले

उनी

समुिबाट

िनिःकएको

पशु भनेर

दे खाउँदछ।

टाउकाह मा परमेँवरका ईँवरिनन्दा कोिरएका छन्। यसले

पशुका

आफैलाई

परमेँवर हुँ भनेर दावी गदर्छ। यस पृथ्वीमा परमेँवरको पुऽको ठाउँमा आफू

बःन गएको हुँ भनेर दावी गदर्छ।
उसमािथ

(याद गनुह
र् ोस्: व्यिक्तसँग उसको िवँवास, धमर् आिद िमसाएर
पूवार्मही

व्यवहार

गनुर्

येशूसम्मत

दे िखन्दै न।

पोप

र

रोमन

क्याथोिलक चचर्ूितको हामीह को धारणा व्यिक्तगत नभएर सै ािन्तक हो।
“हाॆो लडाइँ मािनससँग होइन तर आकाशका शिक्तह , अन्धकार युगका

शासकह , अिधकारीह

र आकाशका दुंट आत्माका िवरोधमा हो।" एिफसी

6:12। परमेँवरका जनह

सबै चचर्

एवं अ

धािमर्क समुदायह मा पिन

पाइने भएकाले सबैूित हामीह को हे राइ यूह ा ३:१६ अनुसार हुनपु छर् अथार्त ्
कसै लाई पिन धमर्, र , सम्ूदाय, िल

हुँदैन।

त्यसकारण

जब

रोमन

आिदको िबल्ला ओढाएर हामीले हे न र्ु

क्याथोिलकका

िवँवासीह

हामीह को

सम्पकर्मा आउँछन् भने ितनीह लाई रोमन क्याथोिलक भनेर होइन ब

हामीह को िनिम्तमाऽ होइन ितनीह को िनिम्त पिन येशू मनुभ
र् एको िथयो भनेर
हामीले मायाको

ि कोणले हे नप
र्ु छर् र त्यसै अनुसार व्यवहार गनुप
र् छर्। यो

धारणा कुनै इसाई सम्ूदायलाईमाऽ होइन सबै मानव जाितमािथ हुनपु दर्छ।

यिद यो ःतरमा हामी पुग्न सक्य भने ूभ ु येशूलाई हामीले गरे को ःवाद हामी
पाउन सक्छ ।-अनुवादकको हािदर्क अनुरोध)।
उपसं हार:
युगको इितहासको अन्तमा मािनसह ले कसको पक्षमा रहे र आफ्नो

बफादािरता दे खाउँछन् भनेर जोख्ने ढक साबथ नै हुनेछ भनेर ूकाशको

पुःतकले बताउँछ। हप्ताको सात िदन पन साबथले परमेँवरलाई सृि कतार्
भनेर ूमािणत गदर्छ। यिद यस िदनलाई पालन गिरयो भने त्यस पालन गन
ु न्ु छ भनेर ःवीकारे को हुन्छ। त्यो पालन
व्यिक्तले परमेँवर नै सृि कतार् हुनह

नगदार् वा साबथलाई आत्मसात् नगदार् मािनस सही पमा परमेँवरको पक्षमा छ

र् छर् िक कोही मािनस आइतबारलाई
भनेर दे खाउँदैन। तर यो पिन याद गनुप
माऽ मान्छ भन्दै मा त्यससँग पशुको छाप अिहले नै छ भ

अथर् लगाउनुह ु ।

जब आइतबार नै साबथ िदन हो हप्ताको सात िदन अथार्त ् शिनबार होइन
भनेर रोज्न जब सरकार वा धािमर्क समुदाय जःतै रोमन क्याथोिलकले
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ऐनकानुनह

बनाएर पालन गनर् व्यिक्तको आःथामािथ जबरजःती आबमण

गछर् तब त्यसबेलामामाऽ मािनस परमेँवरको साथमा

छ िक छै न भनेर उसले

िनणर्य गनुप
र् न हुन्छ। त्यसबेलामाऽ आइतबार पालन गनुर् भनेको पशुको छाप
लगाउनु हो भनेर ठहिरन जान्छ। अनेक िशक्षा, व्याख्या आिद गरे र शिनबार
होइन आइतबार नै पालन गनुप
र् छर् भनेर मािनसह लाई सृि कतार् परमेँवरूित

नजर राख्नबाट बं िचत गलार्न ् तर िवँवासमा अिडग हुनेह ले साबथ र
आइतबारको िवषयमा ःप

हुन ु ज री छ। भिवंयमा त्यो समय आउनेछ जब

शिनबारलाई साबथ मा े िक आइतबारलाई-सबैले िनणर्य गनुप
र् न हुन्छ।

“अिहले कसै ले पिन पशुको छाप पाएको छै न। पशुको छाप पाउनको

िनिम्त जाँच्ने समय अिहले आएको छै न। रोमन क्याथोिलकको समूहमा

सिम्मिलत हुनेह माऽ होइन ूत्येक चचर् वा इसाई सम्ूदायमा येशूलाई
दयदे िख ूेम गन पक्का इसाईह

बफादारी हुनपु छर् भनेर बुझ्ने

छन्। जबसम्म चौथ

आ ाूित िकन

ान हुँदैन तबसम्म कसै लाई पिन दोषी ठहर्याउनु

हुँदैन। जब खोटो साबथ अथार्त ् आइतबार नै बजरजःती पालन गनर् ऐनकानुन

बनाइन्छ र पशु र उसको मूितर् वा ूतीकलाई (आइतबार) नढोग्न चेतावनी

िदँदै तेॐो ःवगर्दूतले चक आवाज उठाउँछन् तब त्यसबेला सत्य र असत्यको
बीचमा धक

तािननेछ। अिन जब कोही जानाजानी हप्ताको सात

िदन

साबथलाई लत्याएर आइतबार नै िठक हो भनेर सनातन सृि कतार् परमेँवरूित
दे खाउनुपन िन ाबाट

अलग भएर बःछ तब त्यसबेला ितनीह ले पशुको छाप

पाउनेछन्।"-एलेन जी

ाइट, इभािन्जिलजम, पृ. २३४,२३५बाट

पान्तिरत।

याद गनुह
र् ोस्, अिहले नै आइतबार पालन गन मािनसह ले मुिक्त पाउँदैन भ ु
हुँदैन न त साबथ पालन गनले माऽ मुिक्त पाउँछ भ

िमल्छ। तर समय

आउँदैछ जब पशुको छाप लाउने िक नलगाउने भनेर िनणर्य गनुप
र् न हुन्छ।

परमेँवरूित बफादार भएर उहाँले िनधार्रण गनुभ
र् एको साबथ िदनलाई पालन

गरे र उहाँको पक्षमा उिभने िक रोमन क्याथोिलक चचर्ले लादे को आइतबारलाई

मानेर त्यस चचर्को आःथामा रहने भ े िनणर्यको सबैले सामना गनुप
र् नहुन्छ।

परमेँवरका जनह ले बाइबल सम्मत चल्न,
वचनह

दयदे िख नै भिवंयवाणीका

खोतलेर अध्ययन गनर् र सुसमाचार थाहा नपाउनेह लाई सुसमाचार

सुनाउन ूत्येक ूयास जारी गनुप
र् छर् भनेर ूकाशको पुःतकले येशूभक्त हुँ भ े
सबैलाई आमह गदर्छ।
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िचन्तनमनन:

अ) अिहले राजनैितक र धािमर्क इितहास कुन िदशामा गइरहेको छ सो
तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने ूकाश १३को भिवंयवाणी कसरी पूरा

भइरहेको छ भनेर तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहन्ु छ? (नेपालमा पिन रोमन
क्याथोिलक चचर् र सय इसाई सम्ूदायका इसाईह ले आइतबारलाई

िबदा

िदने

कानुन

बनाउनुपछर्

भनेर

अिभयान

चलाइरहेकाछन्।-

अनुवादकको व्यिक्तगत अनुभव)।
आ) जब हामी युगको अन्तमा हुन्छ

तब अ

कःतो हुनपु छर्? यो सल्लाहलाई सोच्नुहोस्:

हामीह को धारणाह

"हामीह का चचर्का पाःटर तथा अगुवाह
अगुवाह को

चचर्का इसाईह ूित

निजक

हुन

अ

खोज्नुपदर्छ।

चचर्का पाःटर तथा

ितनीह को

िनिम्त

र

ँ िमलेर ूाथर्ना गनुप
ितनीह सग
र् छर्। ितनीह को िनिम्त पिन येशूले
पहल गिररहनुभएको छ। ती पा र वा चचर्का अगुवाह मा गम्भीर

िजम्मेवारी

छ।

गोठालाह ूित

येशूका

हामीह ले

दे खाउनुपदर्छ।"-एलेन जी
पृ. ७८बाट
कारोबारमा

सन्दे शवाहकह को

गिहरो

सच्चाइका

साथ

ती

चासो

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ६,
ँ को भेटघाट वा
चचर्का मािनसह सग

पान्तिरत। अ
हामीह

र

है िसयतले

ितनीह भन्दा

जा छ
े

भ े

खालको

जोश

ँ
नदे खाउनबाट कसरी जोिगने? ितनीह को िवँवास, दशर्न आिदसग
सम्झौता नगिर ितनीह

र ितनीह को आःथाूित आदर र ूेम

दे खाउने खुबी कसरी ूाप्त गन?
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कथा ९

येशूूितको मोहमा पनुर्
कन्ःटानिसयो िशःट आफोन्सो, ५१, साओ टोमे र िूिन्सपी
कन्ःटानिसयोलाई रक्सी िपउन असाध्यै मन पथ्य । रक्सी िपएपिछ

आफू कहाँ छु के गिररहे को छु सो कुरा उसलाई थाहा नै हुँदैनथ्यो। साँच्चै

भन भने रक्सी उसको िनिम्त ःवामी, भगवान सबै थोक िथयो र यथाथर्मा ऊ
रक्सीको

दास िथयो।

तर एक िदन रक्सीको सुरमा लरबिरँदै आफ्नो कोठाको बािहर

ँ नबाट सातफूट वा दुई िमटर तल खसेर उसको टाउको
आउँदा कोठाको आग

ँ ा खुलायो र सधको िनिम्त रक्सी खान
बजािरयो। त्यस घट्नाले उसलाई आख
छोडे र येशूलाई आफ्नो मुिक्तदाता भनेर सदाको िनिम्त ःवीकानर् थाल्यो।

साओ टे मोको पहाडको गाउँमा कन्ःटानिसयो आफ्ना दुई भखर्रका

छोराछोरीह सँग बःदथ्यो। ऊ एक युवा िकसानी िथयो। एक िदन एक

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको समूह घुम्नको लािग उसको गाउँमा आइपुग्यो।
ितनीह को

रमाइलो

चालामाला

दे खेर

ितनीह

को

रहे छन्

भनेर

कन्ःटानिसयोले ितनीह ूित चासो दे खायो। ितनीह ले के के गदार् रहे छन्

भनेर ितनीह को निजक आएर कन्ःटानिसयो हे न र् थाल्यो। कन्ःटानिसयोको

उत्सुकता दे खेर त्यस समूहको एक जना मिहला उसलाई सोिधन् "होइन,

हामीह मा के छ र तपाईँ यसरी िनयालेर हे िररहनुहन्ु छ?" त्यस एडभेिन्टःट
समूहका मािनसह

रमाइलो मािनरहे का िथए तर ितनीह

रक्सी, जाँड वा

च ुरोठ निपएका कन्ःटानिसयोले हे िररहे को िथयो। ितनीह सँगको िचनापचीर्मा

ितनीह

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट रहे छन् भनेर कन्ःटानिसयोले थाहा पायो।

जब त्यो समूह कन्ःटानिसयोको गाउँ छोडेर गयो तब एडभेिन्टःट

चचर्को बारे मा उसले िसक्न चा ो। त्यस गाउँमा एक जना एडभेिन्टःट

िवँवासी िथयो। उसलाई कन्ःटानिसयोले साथी बनायो। त्यो िवँवासी गाउँका

मािनसह को घरमा बाइबल अध्ययन िदन जान्थ्यो। कन्ःटानिसयोपिन सँगसँगै
जान थाल्यो। चचर्को िशक्षाूित ूभािवत भएर उसले

बिप्तःमा िलन ःथानीय

क्षेऽको पाःटरसँग अनुरोध गर्यो। "तपाईँले तपाईँको जीवन परमेँवरमा
पिहला सुम्प ु पछर्। उहाँले तपाईँको रक्सी खाने र च ुरोठ िपउने बानीलाई
रोक्न

सहयोग

गनुह
र् न
ु ेछ"

पाःटरले

भन्यो।

बिप्तःमा

िलन

कन्ःटानिसयोले त्यो नराॆो बानीलाई त्याग्यो र बिप्तःमा िलयो।
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चाहे कोले

केही मिहनासम्म कन्ःटानिसयोको सुिीएको बानीले उसलाई राॆो नै
भइरहे को िथयो। तर छ मिहनापिछ फेिर ज ाँहा साथीह सँग लागेर उसले

जाँडरक्सी िपउन थाल्यो। उसको ौीमती ऊदे िख िरसले च ुरमुिरन थािलन्।

उनले बिप्तःमा निलइएतापिन उनको ौीमान नयाँ हुन गएकोमा उनलाई खुशी
भइरहे को

िथयो।

एक

िदन

कन्ःटानिसयोलाई

"एडेभेिन्टःटह ले यःता नराॆा कामह

गाली

गद

उनले

भिनन्

गदनन् र तपाईँले पिन गनुर् उिचत

छै न।" जबसम्म उसले रक्सी र च ुरोठ िपउन छोड्दै न तबसम्म उसलाई

आफ्नो ओछ्यानमा सँगै नसुताउने भनेर कबुल गिरन्।

कन्ःटानिसयोलाई आफ्नो ौीमतीको िनणर्यूित िरस उठ्यो। त्यही

िरसको झ कमा इसाई जीवनशैली कःतो हुनपु नरहे छ भनेर त्यसको बारे मा अझ

बढी थाहा पाउन बाइबल पढ्न थाल्यो। बाइबल पढ्दा पढ्दै ऊ यशैया

५५:२मा पुगेर रोिकयो। त्यहाँ लेिखएको छ "रोटीको िनिम्त खचर् नगिर

ितमीले िकन पैसा खचर् गदर्छौ र ितमीलाई सं त ु

नबाउने तत्वको िनिम्त

ितमीले आफ्नो तलब िकन खचर् गदर्छौ? मेरो कुरा ध्यान िदएर सुन, र जे
असल

छ

त्यो

खाऊ

र

ितॆो

ूसःतामा

ितॆो

मन

रमाउन

दे ऊ।"

( पान्तिरत)। "ओहो, हो रहे छ। जुन खानुपन खानेकुरा नखाइकन मलाई

सं त ु

नपान थोकह मा मैले िकन पैसा खचर् गिररहे को छु ?" भनेर आत्मग्लानी

गद आफूले आफैलाई नै सोध्यो। आफ्नो बानी सुधानर् उसले परमेँवरसँग धेरै
हप्ता ूाथर्ना गनर् थाल्यो। तर उसले ूाथर्नाको साथसाथै रक्सी र च ुरोठ पिन
िकनेर ल्याइरहे को िथयो।

एक रात साथीह सँग रक्सी िपइसकेपिछ एक्लै आफ्नो घर फिकर्दै
पिरवारह को जःतै उसको
िथयो। उसको गाउँको परम्परा अनुसार अ
घरपिन काठको िथयो। उसकी ौीमती, सात वषर्को छोरो र चार वषर्की छोरी

मःत िनन्िामा सुितरहे का िथए। भरे

ओ

मािथ उक्लेर कन्ःटानिसयो आफ्नो

ानमा गएर पल्ट्यो। बािहर िसमिसम पानी पिररहे को िथयो।
ओ

ानमा ओल्टीपल्टी गद सुत्ने ूयास गिररहे को बेलामा आफूले

खु ा नधोइ सुत्न गएको उसलाई महसुस भयो। पानी परे र िहलो भएकोले
उसका खु ाह

ँ नमा खु ा धुन
फोहर िथए। ऊ कोठाको बािहर रहे को आग

लरबिरन्दै िनःक्यो। जब रक्सीकै सुरमा उसले खु ा धुन थाल्यो तब उसले

ँ नबाट तल टाउको ठोिकने गिर नराॆोसँग
ु न गुमायो र आग
आफ्नो सं तल

जमीनमा खःयो। ऊ सात िफट वा दुई िमटर तल खसेको िथयो। उसको

टाउको िहलोमाटोमा ठोिक्कयो। भाग्यवस निजकको ढु ामा उसको टाउको
बळेन। त्यो िहलोमा सानो खाल्टो नै पर्यो।
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कन्ःटानिसयो खसेको आवाज सुनेर घरको कुक्कुर बेःसरी भ ुक्न

थाल्यो। उसकी ौीमती र छोराछोरीह

सबै जुरमु ँदै उ

ो र के भयो भनेर

हे न र् बािहर िनःके। ितनीह ले कन्ःटानिसयो तल भ ुईँमा रक्सीकै सुरमा

लिडरहे को ितनीह ले दे खे। "गुहार गुहार" भिन उसकी ौीमती िचच्याउन

थाल्यो। एकै िछनपिछ छरिछमेकीह

कन्ःटानिसयोको घरमा जम्मा भए। ऊ

घरबाट तल खसेको रहे छ भनेर सबैलाई महसुस भयो र उसलाई दु

घचेटेको हुनपु छर् भनेर सबैले भ
दु

गाउँमा दु

थाले।

आत्माले

आत्मा पःयो भनेर सबै गाउँलेह ले सोच्न थाले। अब

आत्माबाट आफूह

कसरी सुरिक्षत हुने भनेर गाउँलेह ले िचन्ता गनर्

थाले। कन्ःटानिसयोले अब शु ीकरण गनुप
र् छर् भनेर गाउँका सबै मािनसह
भन्न थाले। अिन त्यो शु

गन िविध अनुसार गाउँका मािनसह ले एक

अकार्को हातमा िपसाब फेद त्यो मुछार् परे को कन्ःटानिसयो शरीरमा छ्याप्न
थाले। जब उसलाई िपसाबले िनाक्ु क िभज्यो। तब गाउँलेह ले
कन्ःटानिसयोलाई उसको कोठामा बोकेर लगे।

भोिलपल्ट कन्ःटानिसयोको होस खुल्यो। धेरै साथीह उसलाई भेट्न
आए र ितनीह ले बािहर रक्सी खान जाऔ ँ भनेर कर गरे । आफ्नो चोट

लागेको टाउको समात्दै उसले जवाफ िदयो "अब भयो, अबदे िख म किहल्यै

पिन रक्सी च ुरोठ िपउँिदन।" त्यहाँदेिख उसले ती कुलतह

सदाको िनिम्त

हटायो। "रक्सी खाने र च ुरोठ िपउने चाहना मबाट सदाको िनिम्त ह

ो। यो

मेरो ूाथर्नाको जवाफ िथयो" उसको गाउँको एडभेिन्टःट चचर्को बारे मा

अन्तवार्ता िदने बममा कन्ःटानिसयोले भन्यो। त्यो चचर्मा कन्ःटानिसयो
अिहले सिबय एल्डर भएको छ। आज त्यो गाउँका २०० मािनसह

बिप्तःमा

िलएर एडभेिन्टःट भएका छन्। कन्ःटानिसयोको घट्नाले गदार् त्यहाँको चचर्मा

मािनसह

खचाखच भिरएका छन्। कन्ःटानिसयोकी ौीमती, छोराछोरीह

उसका पिहलाका पाँच जना ज
िवँवास गनर् पुगेका छन्।

"मेरो यो कथा भ

अवःथा भएकाह

ाँहा साथीह

र

पिन उसको कारण ूभ ुमा

मलाई असाध्ये मनपछर्। मेरो जःतै पिहलाको

मेरो गाउँमा धेरै छन् र ितनीह लाई चचर्मा आउन लाज

लाग्दछ। म ितनीह लाई भन्दछु

'म पिन ितमीह

परमेँवरको सहयोगले म सुियए ँ भने ितमीह

ँ
यिद
जःतै िथए।

पिन सुियन सक्छौ' भनेर

ितनीह लाई सम्झाउने ूयास गदर्छु" हँिसलो अनुहार पाद कन्ःटानिसयोले यस
लेखकलाई भनेको िथयो।

लेखक: आन्द्र्यु मेकचेःने
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