
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अ$यायका मूल पदह-: .हॄू १२:१८-२९; ूःथान ३२:३२; दा9नएल 
७:९,१०,१३-२२; ह=गै २:६-९, २०-२२; भजन १५:५; भजन १६:८ र 

.हॄू १३:१५,१६। 
यस अ$यायको मूल सार पद: "यसकारण हH लाउन नस.कने राK य पाएकोमा 
हामी कृतO होऔ।ं R यसैले हामी भिT र भयसाथ परमेँ वरलाई महणयो= य 
हनेु आराधना चढ़ाऔ"ं (.हॄू १२:२८)।  
   .हॄूको पःुतकको चरमअवःथा वा मान^ सगरमाथाको टुपो .हॄू 
१२:१८-२९ हो। यसलाई हामी यस अ$यायमा 9नयाHनेछ^। जनु धारण 
राखेर यो पःुतक वा पऽ सcु गdरयो Rयहe धारणालाई दोहोf याउँदै पऽलाई 
9नँकषiमा पfु याउँछन:् आkनो पऽुबाट mयिTगत-पमा परमेँ वर हामीसँग 
बोHनभुयो, र हामीले बढो होिशयारसाथ उहाँ र उहाँको वचनमा तिHलन 
हनुपुदiछ(.हॄू १:१,२; .हॄू १२:२५)। येशूको बारेमा .हॄूको पःुतकमा के 
बयान गनi खोिजएको छ, सो .हॄू १२:२२-२४ मा सारांशमा उHलेख गdरएको 
छ: येशू भीr नयाँ करारको म$यःथकताi हनुहुsुछ, र उहाँको रगतले 
.वँ वासीह-लाई मिुT उपलtध गराउँदछ। हाॆो 9निvत उहाँको पजुारeय कायi 
र शाहe सेवाकायiर ् ःवगiका सारा जीवह-को 9निvत उRसब मनाउने अवसर 
ूदान गdरsछ। आिखरमा आएर .हॄू १२:२५-२९मा अिsतम र चरम उपदेश 
पावलले समावेश गदiछन:् परमेँ वरको इsसाफ आउँदैछ। उहाँका शऽहु-लाई 
उहाँले नाश गनुiहनेुछ, तर उहाँका जनह-लाई दोषमTु गदy 9तनीह-लाई 
उहाँको राKय सvुपनहुनेुछ (.हॄू १२:२८,२९)। 
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   बूसमा येशूले ूा{ त गनुiभएको उपलtधीको मह|वू9त ू9तव}ता 
mयT गदy पावलले पऽलाई अिsतम चरणमा पfु याउँछन ्र .वँ वासीह-को सबै 
$यान येशूले .वजयसाथ उहाँको दोॐो आगमनमा आफूले गनुiहनेु सvपूणi 
कायi9तर लगाउँछन।् दा9नएल ७मा िचऽण गdरएको िचऽ पावलले आkना 
पाठकह-लाई यसरe याद �दलाउँछन ्.क येशूले परमेँ वरको राKय पाउनभुएको 
छ, जो sयायकताi हनुहुsुछ (दा9नएल ७:९-१४), र उहाँको राKयमा 
.वँ वासीह-लाई सहभागी गराउनहुनेुछ अथाiत ् दा9नएल ७:१८को चdरताथi 
हनेुछ: "सव�� चका प.वऽ जनह-ले यो राK य पाउनेछन ् र सदासवiदाको ला9ग 
अ9धकार गन�छन ्Ñ हो, सदासवiदाको ला9गÖ।" 
 
१. 9तमीह- 9सनै पहाडमा आयौ 
    पावलले .हॄू १२:२२-२४मा के वणiन गdररहेका छन?् हेनुiहोस,् 
"२२ तर 9तमीह- त 9सयोन पवiतमा आएका छौ, जी.वत परमेँ वरको सहर, 
ः वग�य य-शलेममा, र असं� य ः वगiदूतह-को आनs द-उR सवमा आएका छौ। 
२३ ः वगiमा नाउँ दताi भएका प.हला जs मेकाह-का सभामा 9तमीह- आएका 
छौ। 9तमीह- सबका s यायकताi परमेँ वरकहाँ, 9स} पाdरएका धा9मiक 
मा9नसह-का आR माका बीचमा, २४ र नयाँ करारका म$ यः थ येशूको सv मखु 
तथा छ.कi एको R यस रगतको साम ुआएका छौ, जसले हा9बलको रगतभs दा 
अझ उ�म वचन बोH दछ।" 
   हामीह- 9सनै पहाडमा आएका छ^ र महान ्उRसवमा भाग 9लएका 
छ^ भनेर .हॄूको पःुतकले यसरe ठोकुवा गदiछ, "9तमीह- त 9सयोन पवiतमा 
आएका छौ, जी.वत परमेँ वरको सहर, ः वग�य य-शलेममा, र असं� य 
ः वगiदूतह-को आनs द-उR सवमा आएका छौ।" हाॆो ू9त9नधी येशूलाई 
.वँ वास गदy उहाँ�ारा नै ःवगiको यcशलेममा आएका छ^। यस उRसबमा 
अन9गिsतय^ ःवगiदूतह- हामी  दे�दछ^, साथै परमेँ वर आफै, र येशू, जो.क 
उRसबको केsि.वsद ु हनुहुsुछ। "ः वगiमा नाउँ दताi भएका प.हला 
जs मेकाह-का सभामा" सहभाग 9लन हामी आएका छ^ (.हॄू १२:२३)। हाॆा 
नाउँह- ःवगiका पःुतकह-मा दताi भएका छन।् ती पःुतकह-मा परमेँ वरका 
.वँ वासी जनह-का सूची छन ् (ूःथान ३२:३२, भजन ५६:८, दा9नएल 
१२:१, मलाक� ३:१६, लूका १०:२०, ूकाश १३:८, ूकाश १७:८)। 
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    हामीह- "प.हला जsमेका वा जे� नागdरक ह^" .कनभने हामी 
सव��च र सव��म प.हला जsमेका वा जे� येशूसँग उहाँको राKयमा सहभागी 
हsुछ^ (.हॄू १:६)। अब हामी पाहनुाह- जःतो भएर परमेँ वरको राKयमा 
आउँदैन^ तर नागdरकह- भएर आउँछ^ (हेनुiहोस,् "हाॆो नागdरकता ः वगiमा 
छ। R यहाँबाट आउनहुनेु मिुTदाता, अथाiत ् ूभ ु येशू भीं टको ूती�ा हामी 
गदiछ�" .फ9ल{पी ३:२०)। हाॆो बारेमा .हॄू १२:२३ यसरe प9न वा�या 
गdरएको छ, "9स} पाdरएका धा9मiक मा9नसह-का आR माह-।" यस ूकारले 
mयT गdरएको शैलeले मानव ःवभावको पूरै आयामलाई देखाउँछ। यो .हॄू 
१२:९मा उHलेख गdरएको "आRमाको .पता"सँग 9मHदोजHुदो छ। यसले 
परमेँ वर हाॆो सबैका .पता हनुहुsुछ भनेर सvबोधन गदiछ। तर, हामी मानव 
ूाणीह- ह^ जसमा आिRमक ःवभावह- वा गणुह- छन।् 
      येशूको शाहe शासन, पूजाdरय सेवाकायi, नयाँ करारको उ� घाटन गनi 
उHलासमय वातावरणमा उRसब मनाउँदै ःवगiका दूतह- जvमा हsुछन।् 
.हॄूको पःुतकमा, ती सबै घ�नाह- 9सयोनको पहाड हsुछ भनेर बताइएको 
छ। पऽुलाई 9संहासनमा बसा9लएको र Rयो ठाउँ 9सनै पहाडमा भएको भनेर 
.हॄू १:५-१४मा भजनसंमहको तीन भजनह-लाई उ� धृत गदy बयान गदiछ 
(भजन २:६,७; भजन ११०:१,२; भजन १०२:२१-२७)। 
   9सनै पहाड Rयो पहाड हो जहाँ पऽुलाई सदाको 9निvत पूजारe 9नयTुी 
गdरएको 9थयो (.हॄू ५:६)। यो भजन ११०:४ लाई उतादy बताइएको छ। 
भजन ११०कै अनसुार पऽुलाई महा पूजारeमा 9नयTु गdरएको ठाउँ प9न 9सनै 
पहाड हो (भजन ११०:२)। अsतमा आएर, .हॄूको पःुतकले यो प9न िज.कर 
गदiछ .क येशूलाई पूजाdर पदमा 9नयिुT गदाi नयाँ करारको प9न उ� घाटन 
भएको 9थयो (.हॄू ७:११-२२)। यसरe, 9सनै पहाडमै नयाँ करारलाई 
अनमुोदन गdरएको 9थयो। जब येशू 9संहासनमा उि�लनभुयो तब जvमा भएका 
ःवगiदूत वा ःवगiका जीवह-को बीचमा उHलासमय वातावरण फै9लएको 9थयो 
भनेर .हॄू १२:२२-२४ ले वणiन गदiछ। 
   वाःत.वक-पमा भ�े हो भने जब हामी परमेँ वरको आराधना 
गन�बेलामा जvमा हsुछ^ तब येशूको पूजाdरय सेवा कायi, र हाॆो जीवनमा नयाँ 
करार रो.पएकोले हष�उHलासको वातावरण हनुपुदiछ। तर, Rयसलाई 
mयवहाdरक-पमा हामीले कसरe उतान�? सेवाकायiमा जvमा हुँदा आनsद हनु 
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स�न ु नै हामीमा भएको Rयो महान ्सRयू9त ू9तव}ता जनाउने काम .कन 
हनुपुदiछ? 
 
२. 9तमीह- सबैका sयायकताi, परमेँ वरको साम ुआएका हौ 
      .हॄू १२:२३ले उRसवको समय भनेर उHलेख गdरएको छ। 
परमेँ वरलाई .कन sयायकताiको -पमा िचनाइएको छ? हेनुiहोस,् "२३ ः वगiमा 
नाउँ दताi भएका प.हला जs मेकाह-का सभामा 9तमीह- आएका छौ। 
9तमीह- सबका s यायकताi परमेँ वरकहाँ, 9स} पाdरएका धा9मiक मा9नसह-का 
आR माका बीचमा, २४ र नयाँ करारका म$ यः थ येशूको सv मखु तथा 
छ.कi एको R यस रगतको साम ुआएका छौ, जसले हा9बलको रगतभs दा अझ 
उ�म वचन बोH दछ" (.हॄू १२:२३-२४)। परमेँ वरको sयायलयको साम ु
भेला हनु ुनै हाॆो 9निvत .कन उRसाहको समय हो? हेनुiहोस ्देहायका पदह-, 
"९ जसै मैले हेर� , 9संहासनह- बसा9लए, र अ9त ूाचीन आk नो 9संहासनमा 
बः नभुयो। उहाँका लगुा .हउँजः तै सेता 9थए, उहाँको िशरको केश ऊनजः तै 
सेतो 9थयो। उहाँको 9संहासनमा ब9लरहेको आगोको K वाला 9थयो, र R यसका 
च� काह-मा दs केको आगो 9थयो। १० उहाँको सामबुाट आइरहेको आगोको 
एउटा नदe ब9गरहेको 9थयो। हजार^ हजारले उहाँको सेवा गथ�; दश हजार 
गणुा दश हजार उहाँको साम ु उ9भएका 9थए। s यायको 9निv त अदालतको 
बैठक बसेको 9थयो,  र पःु तकह- खो9लए।...१३ “राती मैले मेरो दशiनमा 
हेर� , र R यहाँ मेरो साम ुआकाशका बादलका साथ आइरहनभुएको एक जना 
मा9नसको पऽुजः तै हनुहुsु � यो। उहाँ ती अ9त ूाचीनकहाँ आउनभुयो, र उहाँकै 
साम ु उपिः थत गराइनभुयो। १४ उहाँलाई अ9धकार, म.हमा र सावiभौ9मक 
शिT �दइयो, र हरेक भाषा बोH ने सबै मा9नसह- र जा9तह-ले उहाँको 
आराधना गरे। उहाँको ूभRु व अनs तसv म रहने ूभRु व छ, जनुचा.हँ क.हH यै 
टH नेछैन, र उहाँको राK य R यो हो जनु क.हH यै नं ट हनेुछैन।   
  १५ “म, दा9नएल, आR मामा बेचैन भए,ँ र मैले पाएका दशiनह-ले 
मलाई .वच9लत तHु याए। १६ R यहाँ उ9भएकाह-म$ ये एक जनाकहाँ म गए ँर 
यी सबै कुराको सR य अथi बताउन अनरुोध गर�। “यसकारण उनले मलाई यी 
कुराको अथi बताइ�दए: १७ Õचार ठूला पशहु-चा.हँ प�ृ वीमा खड़ा हनेु चार 
राK यह- हनु ्। १८ तर सव�� चका प.वऽ जनह-ले यो राK य पाउनेछन ् र 
सदासवiदाको ला9ग अ9धकार गन�छन ्Ñ हो, सदासवiदाको ला9गÖ। १९ “तब 

१७१ 



मैले R यो चौथो जनावरको साँचो अथi जाs न चाह�, जनुचा.हँ फलामका दाँत र 
काँसाका न� मा भएको अ-भs दा फरक र अR यs तै डरला= दो 9थयोÑ R यो 
जनावर जसले आk नो िशकारलाई चपाएर खाइ�दयो र बाँक� रहेकालाई ख�ुाले 
कुH ची9मH ची पाf यो। २० मैले R यसको टाउकोमा भएका दश सीङका बारेमा 
र R यहाँबाट 9नः केको अक� सीङको बारेमा प9न जाs न चाह�, जसको साम ु
तीम$ ये तीन वटा सीङ झरेÑ R यो सीङ जो अ-भs दा ूभावशालe देिखs � यो र 
जसका आखँा र अ9भमानपूणi कुरा गन� मखु 9थए। २१ जसै मैले हेर� , R यो 
सीङ प.वऽ जनह-का .वc} लड़ाइँ गदy9थयो र 9तनीह-लाई पराः त गदy9थयो, 
२२ जबसv म ती अ9त ूाचीन आएर सव�� चका प.वऽ जनह-को प�मा 
इs साफको घोषणा गरे, अ9न समय आयो जब 9तनीह-ले राK य अ9धकार गरे" 
(दा9नएल ७:९,१०, १३-२२)।   
   .हॄू १२:२२-२४मा उHलेख गdरएको sयायको उRसव वा समारोह 
भ.वंयमा गdरने आभास ् �दएको छ। sयायमू9तi परमेँ वर, sयायको आशनमा 
.वराजमान हsुछन,् पःुतकह- खोHदछन।् यो भ.वंयमा गdरने sयायमा 
परमेँ वरका जनह-को नाउँह- उHलेख गdरएका छन,् जसले राKय पाउनेछन ्
(.हॄू १२:२३)। 
  यो �ँयले येशू आउनहुुँदा प.हले आउने sयायको बारेमा जानकारe 
�दँदछ जनु दा9नएल ७मा उHलेख गdरएको छ। यसमा परमेँ वरको अदालतको 
�ँयको िचऽण गदiछ। उहाँ "अ9त ूािचन अथाiत ्सनातन" (दा9नएल ७:९) 
हनुहुsुछ जो 9संहासनमा बःनहsुछ। Rयो 9संहासन आगोको हsुछ र दश हजार^ 
गणुा दश हजार ःवगiदूतह- Rयको वdरपdर हsुछन ् (दा9नएल ७:१०)। 
पःुतकह- खो9लsछ (दा9नएल ७:१०), र Rयहाँ भएको sयायले सव��च 
परमेँ वरका सsतह-को प�मा sयाय गdरsछ, र Rयसप9छ 9तनीह-लाई राKय 
�दइsछ (दा9नएल ७:२२)। 
   यहe खालको sयायको �ँय .हॄू १२:२२-२९मा वणiन गdरएको छ। 
Rयो 9सनै पहाडमा हsुछ जनु ःवगiको यcशलेम हो, जहाँ सबैको sयायकताi 
परमेँ वर 9बराजमान हsुछन ् र हजार^ हजार ःवगiदूतह- उहाँको वdरपdर 
हsुछन।् यो �ँय प9न अि=नमय छ (.हॄू १२:२९)। यसमा प9न पःुतकह- 
समावेश भएका छन ्.कनभने 9तनीह-मा सsतह-को नाउँह- दताi भएका छन ्
र Rयो sयाय परमेँ वरका सsतह-को प�मा गdरsछ भनेर आभास ्�दँदछ। 
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   Rयो �ँयको केsि.वsद ु येशू हनुहुsुछ (.हॄू १२:२४)। उहाँलाई 
मा9नसको पऽु भनेर .हॄू २मा सvबोधन गdरएको छ। उहाँलाई सvमान र 
म.हमाको मकुट लगाइ�दएको छ। Rयो मकुुट उहाँले हाॆो ला9ग मRृय ु
चा� नभुएकोले पाउनभुएको हो (.हॄू २:९)। .हॄू २:१०मा "मा9नसको पऽुले" 
(.हॄू २:६) द:ुखकr र यातना सहनभुयो ता.क धेरै सsतानह-लाई म.हमामा 
उहाँले Hयाउन सकोस।् Rयसको अथi, .वँ वासीह-ले प9न म.हमा र सvमानको 
मकुुट लगाउन सकोस।् पऽुले अब .वँ वासी अथाiत ्उहाँका भTजनह-लाई 
9सनै पहाडमा Hयाउन ुभयो जनु ःव9गiय यcशलेम हो। येशूको नयाँ करारको 
फाइदा उठाएर 9तनीह- Rयहाँ आएका छन ् (.हॄू १२:२२-२४)। Rयहe 
ठाउँमा 9तनीह-लाई राKय �दइने ू9तOा प9न गdरएको छ (.हॄू १२:२८)। 
  यो sयाय त येशूका भTजनह-को 9निvत वाःत.वक-पमा ससुमाचार हो 
.कनभने Rयो sयाय 9तनीह-को प�मा गdरएको हsुछ। यसले 9तनीह-लाई 
9नद�ष ठहf याउँछ। यस sयायले 9तनीह-को ू9त�s�ी, अिज�र वा सैतानलाई 
परा� गdरनेछ। .वगतको समयमा परमेँ वरका भTजनह-लाई भयानक 
यातना �दन पशहु-लाई सघाउने Rयहe सैतान 9थयो (दा9नएल ७) र भ.वंयमा 
प9न येशूका सsतह-लाई यातना �दने, साःती �दने Rयहe अिज�र वा सैतान हो 
(ूकाश १३)। 
   अ.हले हामीले जे अ$ययन गf य^ Rयसले तीन ःवगiदूतह-का सsदेशमा 
उHलेख गdरएको परमेँ वरको sयाय .कन "ससुमाचार" भनेर बझुाउन 
सघाउँछ? (ूकाश १४:६,७सँग देहायका पदह- तलुना गनुiहोस:् "६ अ9न 
अक� ः वगiदूतलाई म$ य आकाशमा उ9ड़रहेका मैले देख�। प�ृ वीमा रहने हरेक 
जा9त, कुल, भाषा र मा9नसलाई घोषणा गन� अनs त ससुमाचार 9तनीसँग 9थयो। 
७ 9तनले चक� सोरमा भने, “परमेँ वरसँग डराओ, र उहाँलाई म.हमा देओ। 
.कन.क उहाँका इs साफको घड़ी आएको छ। ः वगi, प�ृ वी, समिु र पानीका 
मूलह- बनाउनहुनेुलाई द¡ डवत ् गर” (ूकाश १४:६-७), mयवःथा ३२:३६ 
"जब 9तनीह-को बल घटेको  र बधँवुा वा फु� का केहe नरहेको उहाँले 
दे� नहुsु छ। तब परमूभलेु आk ना मा9नसह-को इs साफ गनुiहनेुछ, र आk ना 
सेवकह-लाई .ट¢ाउनहुनेुछ।" र १ इ9तहास १६:३३-३५ "३० हे सारा 
प�ृ वी, उहाँको साम ुथरथरe होओ। संसार िः थर -पले ः था.पत भएको छ, 
R यसलाई हH लाउन स.कँदैन। ३१ ः वगi आनिs दत होस ्, र प�ृ वी रमाओस ्, 
जा9त-जा9तह-का बीचमा मा9नसह-ले यसो भनेर ूचार ग-न ्, “परमूभ ु नै 
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राKय गनुiहsु छ।”  ३२ समिु र 9तनमा भdरएका सबै थोकले हषiनाद ग-न ्। 
खेत र R यसमा भएका सबै कुरा उH ल9सत होऊन ्। ३३ तब ज�लमा भएका 
व�ृह- गाउनेछन ्, 9तनीह- परमूभकुो सv मखु आनs दले गाउनेछन ्, .कन.क 
उहाँ प�ृ वीको s याय गनi आउनहुsु छ। ३४ परमूभलुाई धs यवाद देओ,  
.कनभने उहाँ भला हनुहुsु छ, उहाँको ूमे सदासवiदा र.हरहs छ। ३५ यसो 
भनेर कराओ, “हे हाॆा उ}ारक परमेँ वर, हामीलाई बचाउनहुोस ्। हामीलाई 
एकसाथ भेला गनुiहोस ्, र जा9त-जा9तह-बाट छुटकारा �दनहुोस ्, र हामी 
तपा£को प.वऽ नाउँमा धs यवाद �दन सक�, र तपा£को ूशंसामा हामी गवi 
गर�।” ३६ परमूभ ुइॐाएलका परमेँ वरको सदासवiदै ूशंसा होस ्। तब सबै 
मा9नसह-ले भने, “आमेन, र परमूभकुो ः त9ुत होस ्" (१ इ9तहास १६:३०-
३६)  
 
३. आकाशह- र प�ृवीलाई हHलाऊ  
     अRयsतै उHलासमय वातावरणमा उRसव मनाउँदै ःवगiदूतह- ःवगiमा 
जvमा भएका 9थए भ�े आkनो भनाइ राखेको लग�ै पावलले आkना 
पाठकह-लाई यो सतकi  गराउँछन:् 9तनीह-ले परमेँ वरका वचन वा 
आवाजू9त $यान �दन ुजcरe छ .कनभने उहाँले फेdर एक पHट प�ृवीमाऽ 
होइन आकाश वा न�ऽह- प9न हHलाउनहुनेुछ (.हॄू १२:२६ -पाsतdरत)। 
येशूलाई ःवगiको 9संहासनमा 9बराजमान गdरनभुएताप9न, हाॆो मिुT अझै प9न 
पूरा भएको छैन। एउटा मह|वपूणi घ�ना हनैु बाँ.क भएकोले हामी बढो 
सतकi  भएर वा $यान �दएर चHन ुआवँयक छ भ�े कुरामा 9नँ चय हनुपुदiछ। 
Rयो हो, परमेँ वरले आकाश वा न�ऽह- र प�ृवीलाई हHलाउनहुनेु (याद 
गनुiहोस,् नेपालe बाइबलमा केवल आकाशमाऽ भनेको छ तर अ¤मजेी 
अनवुादह-मा आकाशह- भनेको छ। आकाश भsदा केवल हाॆो ना�ो 
आखँाले देिखने आकाशमाऽ हsुछ तर आकाशह- भsदा अ- आकाश वा 
न�ऽह- भनेर बझुाउँछ-अनवुादक)। 

देहायका पदह- प¥नहुोस।् परमेँ वरले आकाशह- वा न�ेऽह- र 
प�ृवी हHलाउनकुो लआय के हो? यसको अथi के हो? हेनुiहोस,् हा=गै २:६-९, 
२०-२२ "६ “सवiशिTमान ् परमूभ ुयसो भs नहुsु छ, Õअब थोरै बेरप9छ म 
फेdर आकाश, प�ृ वी, समिु र स�ु खा ज9मनलाई हH लाउनेछु। ७ म सबै 
जा9त-जा9तह-लाई हH लाउनेछु, र इ� छा भएका सबै जा9तजा9तका मा9नसह- 
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आउनेछन ्, र म यस भवनलाई म.हमाले पdरपूणi पाdर�दनेछुÖ भनी 
सवiशिTमान ् परमूभ ुभs नहुsु छ। ८ Õचाँदe मेरै हो, र सनु प9न मेरै होÖ भनी 
परमूभ ु भs नहुsु छ। ९ Õयस भवनका प9छको म.हमा अिघको भs दा अझ 
ब§ ता हनेुछÖ भनी सवiशिTमान ् परमूभ ुभs नहुsु छ। Õअ9न यस ठाउँमा म 
शािs त ूदान गन�छु,Ö सवiशिTमान ् परमूभ ु घोषणा गनुiहsु छ।...२० अ9न 
R यहe नव^ म.हनाको चौबीस^ �दनमा दोॐो चो.ट परमूभकुो वचन हा= गैकहाँ 
आयो: २१ “यहूदाको राK यपाल यcबाबेललाई भन ्, .क म आकाशह- र 
प�ृ वीलाई हH लाउनेछु। २२ म राजक�य 9संहासनह-लाई पH टाउनेछु, र 
.वदेशी राK यह-को शिTलाई म चणूi पान�छु। म रथह- र 9तनमा सवार 
हनेुह-लाई पH टाइ�दनेछु। घोड़ा र घोड़चढ़eह- आk ना-आkनै दाजभुाइह-को 
तरवारबाट का.टनेछन ्Ö।", भजन ९६:९,१० "९ उहाँका प.वऽताको वैभवमा 
परमूभलुाई द¡ डवत ् गर,  हे सारा प�ृ वी, उहाँको साम ुथरथरe होओ। १० 
जा9तह-का बीचमा भन, “परमूभ ु राK य गनुiहsु छ।” संसार िः थर -पले 
ः था.पत भएको छ, R यसलाई हH लाउन स.कँदैन। उहाँले मा9नसह-को s याय 
9नं प�साथ गनुiहनेुछ।", भजन ९९:१ "परमूभलेु राK य गनुiहsु छ, जा9त-
जा9तह- कv पायमान होऊन ्। उहाँ क-बह-का बीचमा .वराजमान हनुहुsु छ, 
प�ृ वी हिH लउठोस ्।" र .हॄू १२:२५-२७ "२५ होिशयार बस, जो 
बोH दैहनुहुsु छ, उहाँलाई 9तमीह- इs कार नगर। .कन.क य�द प�ृ वीमा चेताउनी 
�दनहुनेुलाई इs कार गन�ह- उv केनन ् भने ः वगiबाट चेताउनी �दनहुनेुलाई 
अः वीकार गf य� भने हामी कसरe उv कन स� छ�? २६ उहाँको सोरले R यस 
बेला प�ृ वी काv यो, तर अब त उहाँले यसो भनेर ू9तOा गनुiभएको छ, “अझ 
एक पH ट, प�ृ वी माऽ होइन, तर ः वगiलाई समेत म हH लाउनेछु।” २७ “अझ 
एक पH ट” भs ने वचनले यो देखाउँछ, .क हH लाउन स.कने कुराह-, अथाiत ् 
सिृं ट भएका कुराह- हटाइनेछन ्, तर हH लाउन नस.कने कुराह- िः थर 
रहनेछन ्।" 

परुानो करारमा प�ृवी हिHलनकुो .वशेष अथi छ। Rयसले साधारणतया 
परमेँ वरको उपिःथ9तलाई जनाउँछ। Rयसबेला उहाँका जनह-लाई उ}ार गनi 
उहाँ देखा पनुiहsुछ। जब परमेँ वरको म.हला अगमवTा तथा sयायकताi 
देवोरा, र बाराक शऽदेुशको सेनाप9त 9ससरासँग य}ु गरे तब 9तनीह-को 
9निvत परमेँ वरले ःवगiबाट य}ु गनुiभएको 9थयो (sयायकताi ५:४,५)। 
उहाँको उपिःथ9तमा शिTशालe भकूvप गएको, प�ृवी र पहाडह- हHलेको 
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9थयो (sयायकताi ५:४,५)। जब .प9डत, द.वएका र शो.षतभएकाह-लाई 
उ}ार गनi जब परमेँ वर देखा पनुiभएको 9थयो Rयसबेला प�ृवी हHलेको 9थयो 
भ�े �ँय परुानो करारभरe लेिखएको पाउँछ^ (उदाहरणमा भजन ६८:७,८, 
भजन ६०:२, भजन ७७:१७,१८)। यसरe प�ृवी हिHलन ुवा भकूvप जानकुो 
अथi परमेँ वरको sयायको सूिचत गदiछ। प�ृवीका मा9नसह-ू9त उहाँको 
अ9धकार भएको भनेर प9न यसले देखाउँदछ। परमेँ वरको �दनमा वा अsतको 
�दनमा प�ृवी काvनेछ वा हिHलने छ भनेर परमेँ वरको अगमवTाह-ले 
उHलेख गरेका छन ्(यशैया १३:१३, यशैया २४:१८-२३)। 
   .हॄूको पःुतकको अनसुार आकाशह- र प�ृवी "हिHलन ु वा 
काँvन"ुको अथi परमेँ वरका शऽहु-को नाश भ�े जनाउँछ। जब येशूलाई 
9संहासनमा बसा9लएको 9थयो, Rयसबेला यो अवःथा हनेुछ भनेर परमेँ वरले 
वाचा �दनभुएको छ। उहाँले येशूलाई भ�ुभयो:  “9तमी मेरो दा.हने हातप.� 
बस, जबसv म म 9तॆा शऽहु-लाई 9तॆा ख�ुाको पाउदान तHु याउँ�दन”ँ (.हॄू 
१:१३)। यसरe येशूले शऽलुाई परा� गनुiभयो (.हॄू २:१४-१६) र उहाँलाई 
9संहासनमा 9बराजमान गdरयो (.हॄू १:५-१४), तर उहाँका शऽहु- अझै प9न 
नाश भएको छैन (.हॄू १०:११-१४,१ कोरsथी १५:२३-२५)।  
   तर भ.वंयमा ती शऽहु-लाई परमेँ वरले नाश गनुiहनेुछ। Rयसबेला 
परमेँ वरले आकाशह- र प�ृवीलाई बेःसरe हHलाउनहुनेुछ। आकाश वा 
न�ऽह- र प�ृवी हिHलनकुो अथi, परमेँ वरका जनह-लाई सताउने, यातना 
�दने वा कr �दने प�ृवीका अ$यािRमक वा राजनै9तक शिTह-को नाश हो। 
अझ, ठोस-पमा भ�े हो भने आकाशका शिTह- अथाiत ् सैतान र उसका 
प9तत ःवगiदूतह-को सवiनाश हो। यस संसारको राजनै9तक र अ$यािRमक 
शिTको पछा9ड रहेर र 9तनीह-लाई 9नयsऽण गरेर परमेँ वरका जनह-लाई 
यातना �दने दrु शिTह- अथाiत ् सैतान र उसका म9तयार अथाiत ् प9तत 
ःवगiदूतह- हनु।् 
   एक�दन सबैको sयाय हनेुछ भ�े ू9तOा .कन छ, अ.हले दrु वा 
खराब तRवले मा9नसह-लाई हHलाइरहेको छ, तर एक �दन 9तनीह-को नाश 
हनेुछ। .वशेष गरेर दrुका हातबाट द:ुखकr, यातना वा साःती पाएकाह-को 
9निvत सैतान र उसका म9तयारह-को सदाको 9निvत नाश हनेुछ भ�े वचन, 
के आशाको .करण होइन र? 
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४. नहिHलने राKय 
      परमेँ वरले आकाशह- र प�ृवीलाई "हHलाउनहुनेुछ" भनेर घोषणा 
गनुiभएको छ। Rयसको अथi उहाँले शऽ ुरा¨ वा जा9तह-लाई नाश गनुiहनेुछ। 
तर, केहe थोकह- छन ्जनु हिHलनेछैन, न त नाश हनेुछ। 
  देहायका पदह- एक आपसमा तलुना गरेर प¥नहुोस।् के कुराह- 
हिHलनेछैन? हेनुiहोस,् भजन १५"१ हे परमूभ,ु तपा£को प.वऽः थानमा कसले 
वास गनi पाउनेछ? तपा£को प.वऽ पवiतमा को बः न पाउनेछ?  २ R यो 
मा9नस, जसको चाल 9नद�ष छ, र जसले ठ©क-ठ©क काम गछi, र ªदयबाट 
सR य बोH छ,  ३ जसले आk नो िजॄोले अ-को 9नs दा गदyन, जसले आk नो 
9छमेक�को 9बगार गदyन, र आk नो साथी-भाइको अपवाद फैलाउँदैन, ४ जसले 
ॅं ट मा9नसलाई घणृा गदiछ, तर परमूभकुो भय माs नेह-लाई आदर गदiछ, 
जसले आk नो हा9न हुँदा प9न आफूले ू9तOा गरेको कुरा ब¬ लँदैन,  ५ जसले 
आk नो c.पयाँ m याजमा लाउँदैन, र 9नद�षको .वc}मा घूस 9लँदैन। यः ता 
काम गन� क.हH यै प9न ड= नेछैन।", भजन १६:८ "मैले परमूभलुाई सध मेरो 
सामsु ने राखेको छु। उहाँ मेरो दा.हने हाततफi  हनुहुsु छ, यसकारण म 
ड= नेछैन।ँ", भजन २१:७ ".कनभने राजाले परमूभमुा भरोसा रा� छन ्,  र 
सव�� च परमेँ वरको अचकू कcणाको कारण उनी क.हले प9न ड= नेछैनन ्।", 
भजन ६२:२ "उहाँ माऽ मेरो च�ान र मेरो उ}ारक हनुहुsु छ, उहाँ मेरो 
.कH ला हनुहुsु छ, म क.हH यै ड= नेछैन।ँ", भजन ११२:६ "६ धम� जन क.हले 
प9न डगमगाउँदैन, R यसको सv झना सदासवiदा रहनेछ। ७ अशभु समाचारले 
R यो क.हले प9न डराउँदैन, परमूभमुा भरोसा गरेर R यसको ªदय िः थर 
रहs छ। ८ R यसको ªदय सरुि�त रहs छ, र R यो डराउनेछैन। अs R यमा 
R यसले आk ना शऽहु-लाई .वजयमा हेन�छ। ९ Rयसले उदारतासाथ 
दdरिह-लाई दान �दएको छ, R यसको धा9मiकता सधभdर �दगो रहs छ,  
सv मानपूवiक R यसको िशर उ� च रािखनेछ।" र .हॄू १२:२७ "२७ “अझ 
एक पH ट” भs ने वचनले यो देखाउँछ, .क हH लाउन स.कने कुराह-, अथाiत ् 
सिृं ट भएका कुराह- हटाइनेछन ्, तर हH लाउन नस.कने कुराह- िः थर 
रहनेछन ्।   
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   क9तपय बाइबलका आध9ुनक अनवुादह-मा .हॄू १२:२७मा उHलेख 
गdरएको आकाशह- र प�ृवी हिHलनकुो अथi 9तनीह- सदाको 9निvत गायब 
हनेुछ भनेर अनवुाद गdरएको छ। 
   तर बाइबल ःपr छ, .क परमेँ वरले नयाँ आकाशह- र प�ृवीलाई 
स.ृr गनुiहनेुछ (यशैया ६५:१७, ूकाश २१:१-४), र हाॆो पनुcRथान हनेुछ 
र नयाँ शरeर हनेुछ (१ थेःसो9ल9नक� ४:१३-१७, .फ9ल{पी ३:२०)। Rयो 
प9न कुनै अपार, अ�ँय वा अिःतRवहeन हनेु ःथानमा नभएर यसै प�ृवीमा 
हनेुछ^। तसथi, "हHलाउन"ुको अथi पापमय प�ृवीलाई श}ु गन� र स.ृrको 
िजण�}ार गनुi हो, तर यस प�ृवीलाई सदाको 9निvत गायब पानुi होइन। यहाँ 
जे पनु:स.ृr हsुछ Rयहाँ मिुT पाएकाह- रहनेछन।् य®.प, यसै संसारमा केहe 
थोकह- छन,् जनु क.हHयै प9न हिHलने छैन न त हिHलन स�छ। 9तनीह- 
धम�ह- हनु।् 9तनीह-ले परमेँ वरमा9थ भरोसा र आःथा राखेकोले, जनुसकैु 
.वषम ् पdरःथ9तको सामना गनुiपरेताप9न 9तनीह- हिHलनेछैन। 9तनीह-को 
जीवनर�ाको 9निvत स.ृrकताi परमेँ वरले सvहाHनहुनेुछ र 9तनीह-को उ}ार 
गdरनेछ भनेर उहाँ =यारेsटe वा जमानत हनुभुएकोछ। 
   सध कायम हनेु वा अनsतता र ःथायीRव, येशूसँग गाँ9सएको .हॄूको 
पःुतकले देखाउँछ। .हॄू १:१०-१२मा येशूको बारेमा यसरe लेिखएको छ: 
"१० उहाँ फेdर भs नहुsु छ, “हे परमूभ,ु तपा£ले आ�दमा प�ृ वीको जग 
बसाH नभुयो, र आकाशम¡ डल तपा£का बाहलुeको काम हो। ११ 9तनीह- त 
नं ट हनेुछन ्, तर तपा£चा.हँ र.हरहनहुsु छ। 9तनीह- वः ऽझ परुाना 
भइहाH नेछन ्,  १२ खाः टोझ तपा£ले 9तनीह-लाई लपे¯ नहुsु छ, वः ऽझ ती 
फेdरनेछन ्। तर तपा£ एकैनास हनुहुsु छ, र तपा£का वषiह-को अs R य क.हH यै 
हनेुछैन।”  .हॄू ७:३,४मा यो प9न भsदछ .क येशूको पूजारeपना सदाको 
9निvत र.हरनेछ, साथै मिुT पाउनेह-ले पाउने सvपि� प9न (.हॄू १०:३४)। 
अिsतम sयायको समयमा, येशूमा ब9लयो पकड हनेुह-लाई कसैले प9न 
डगमगाउन वा हHलाउन स�ने छैन (भजन ४६:५)। 
   हामीले "क.हHयै प9न नहिHलने राKय पाउनेछ^" भनेर प9न .हॄू 
१२:२८ले भsदछ। यो दा9नएल ७:१८सँगै सहमत भएको अ9भmयिT हो, 
जसमा लेिखएको छ "सव�� चका प.वऽ जनह-ले यो राK य पाउनेछन ् र 
सदासवiदाको ला9ग अ9धकार गन�छन ्Ñ हो, सदासवiदाको ला9गÖ।" यो राKय 
क.हHयै प9न नाश हनेुछैन भनेर दा9नएल २:४४मा उHलेख गdरएको छ। 
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ूकाश २०:४मा लेिखएको छ, "तब मैले 9संहासनह- र R यसमा9थ 
बः नेह-लाई देख�, जसलाई इs साफ गन� अ9धकार �दइएको 9थयो।" हामीलाई 
साःती �दने दrु शिTह-, र प9तत ःवगiदूतह-को sयाय हामीले गन�छ^ भनेर 
पावलले ठोकुवा गदiछ (१ कोरsथी ६:३)। 
   हिHलन ु भ�ेको अथi के हो? तपा°को जीवनमा नडग9मन वा 
नहिHलनको ला9ग साथ �दन तपा°ले के 9नणiयह- गनुi आवँयक छ? हेनुiहोस,् 
"११ अ9न उहाँका वरदानह-चा.हँ यी नै 9थए, .क कोहe ूdेरतह-, कोहe 
अगमवTाह-, कोहe ूचारकह-, कोहe म¡ डलeका पाः टरह- र कोहe 
िश�कह- बनून ्, १२ .क भीं टको शरeर 9नमाiण होस ् र सेवाको काम गनi 
सs तह- ससुिK जत होऊन ्, १३ जबसv म हामी सबैले .वँ वासको र 
परमेँ वरका पऽुको Oानको एकता ूा{ त गदyन�, र पdरप� व मा9नस बनी 
भीं टका पूणiताको नापसv म प=ु दैन�। १४ यसरe हामी छालले अ9ग-प9छ 
ह|ुयाइएका, धा9मiक-9स}ाs तको ूR येक बतासले र मा9नसह-का जालझेल, 
धूतiता र फ±ाइँले यताउता उड़ाइएका बालकह-जः ता नहोऔ।ं १५ बc 
ूमे9सत सR य बोH दै हरेक कुरामा हामी उहाँसv मै, अथाiत ् भीं टसv मै 
ब§ दैजाऔ,ं जो िशर हनुहुsु छ। १६ उहाँबाट नै सारा शरeर ूR येक जोन��ारा 
जो9डएको र बाँ9धएको भई ूR येक भागले ठ©क-ठ©क काम गरe सगु�ठत हनेुछ 
र ूमेमा व.ृ} हुँदैजानेछ" (ए.फसी ४:११-१६)।  
 
५. हामी आभाdरत होऔ 
     परमेँ वरले हाॆो 9निvत अनेक^ अचvम कामह-लाई औ²Hयाएर 
.हॄूको पःुतकले अRयsतै मह|वपूणi अंशलाई 9नचोडमा Hयाउँदै यो उHलेख 
गदiछ .क Rयसको ूRय�ुरमा हामी उहाँू9त आभाdरत हुँदै उहाँलाई सहुाउँदो वा 
महणयो=य �ठक वा उिचत .क9समको आराधना गनुiपदiछ।   
   .हॄू १२:२८ र .हॄू १३:१५,१६ लाई एक आपसमा तलुना 
गनुiहोस।् परमेँ वरलाई महण यो=य आराधना, भिT, उपासना हामी कसरe 
चढाउनपुदiछ? हेनुiहोस,् "यसकारण हH लाउन नस.कने राK य पाएकोमा हामी 
कृतO होऔ।ं R यसैले हामी भिT र भयसाथ परमेँ वरलाई महणयो= य हनेु 
आराधना चढ़ाऔ"ं (.हॄू १२:२८) र "१५ यसकारण परमेँ वरलाई येशू�ारा 
ूशंसाको ब9ल 9नरs तर चढ़ाऔ।ं यो ूशंसा उहाँको नाउँ ः वीकार गन� ओठको 
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फल हो। १६ भलाइ गनi र आफूसँग भएका कुरा बाँड़चूड़ँ गनi नभलु, 
.कन.क यः तै ब9लह-मा परमेँ वर ूसs न हनुहुsु छ" (.हॄू १३:१५-१६)।  
    पौरािणक करारको .व9धमा जब मा9नसह-ले पशहु- ब9ल चढाउन 
Hयाउँदथे तब 9तनीह- पँ चाताप भएको र आkनो पापलाई �मा �दनहुनेु 
परमेँ वरू9त कृतO वा आभाdरत भएको देखाउँथे। 9तनीह-का ती कृतO र 
पँ चातापका ब9लह- आराधक वा भTह-ले स¤ केत वा ू9तकको -पमा 
9थए। 9तनीह-को ªदयमा परमेँ वरू9तको कृतOता सिजएको 9थयो। तर, 
परमेँ वरले भजन र अगमवTाह-�ारा उहाँले यो ःपr पानुiभएको 9थयो .क 
पशकुो रगतले होइन तर उहाँू9त आभार भइरहने मनिःथ9त, असल कामह-, 
र भT तथा आराधकह-को धा9मiक वा सRय जीवनले उहाँलाई ूस� पादiछ 
(भजन ५०:७-२३, यशैया १:११-१७)। तसथi, ःवगiमा रहेको प.वऽःथानमा 
रहनहुनेु परमेँ वरलाई ूशंसा गदy, धsयवाद �दँदै, पापको ःवीकार गदy तथा 
पँ चातापी हुँदै, भलाइको काम गदy आराधना गनi पावलले हामीलाई आ³ान 
गदiछन।् यःतो खालको आराधना, उपासना, सेवास�9त नै सRय हो र यसले 
परमेँ वरलाई अ9त ूस� पादiछ। यस संसारमा हामी ूशंसा, पापको ःवीकार, 
पँ चाताप, धsयवादको भेटe टबाउँदै, भलो काम गदy ब9ल चढाउँछ^, तर 
यसरe  ःव�छ ªदयले 9नमiल ªदयले चढाएको ब9ल वा आराधना ःवगiमा 
रहनहुनेु परमेँ वरले खशुीभएर ःवीकार गनुiहsुछ। आkनो पःुतकभरe लेखकले 
येशूको नाउँ ªदयमा सजाउन उपदेश तथा आ³ान गदiछन ्(.हॄू ३:१, ४:१४, 
.हॄू १०:२३) र परमेँ वरकहाँ आउनेमाऽ होइन असल काम गनi हामीले 
9नरsतरता �दनपुछi भनेर आkनो उपदेशलाई हाॆो साम ुरा� दछ (.हॄू ६:१०-
१२; .हॄू १३:१,२,१६)। 
    परमेँ वरलाई महणयो=य आराधना गर (.हॄू १२:२८) भनेर जब 
आkना पाठकह-लाई पावलले आ³ान गदiछन ्तब येशूका भTह- सRय-पमा 
पजुारe रा¨ वा जनह- हनु ्जसलाई येशूको ब9लले प.वऽ र 9स} बनाइएको 
छ (.हॄू १०:१०-१४, १९-२३)। यसले सcुमा इॐाएलू9तको परमेँ वरको 
लआय पूरा भएको देखाउँछ। ती इॐाएलeह- पजुारe रा¨ वा जनह- होउन ्
जसले सारा संसारलाई मिुTको ससुमाचार सनुाउन समथi होउन ् भ�े 
परमेँ वरको चाहना 9थयो (ूःथान १९:४-६; १ पऽसु २:९; ूकाश १:६, 
ूकाश ५:१०)। 

१८० 



   हामी कसरe असल हनेु र हामीसँग भएका आिशषह- कसरe बाँडच ुडँ 
गन� भनेर .हॄू १३:१-६मा mयवहाdरक तdरकाले mया�या गdरएको छ। जसरe 
येशूले हामीलाई भातृू मे देखाउनभुयो हामीले प9न एक आपसमा भातृू मे 
देखाउनपुदiछ (.हॄू २:११,१२)। हामी अ9तथी सRकारमा उRसकु हनुपुदiछ, 
´यालखानामा बsदe बनाराखेकाह-लाई भे�न जानपुदiछ वा जसलाई दmुयiवहार 
गdरएको छ 9तनीह-लाई भे�न जानपुदiछ (.हॄू १३:३), र कुनै .क9समको 
लोभ, अनै9तक र mय9भचार गन� ूविृ�लाई ठाडै अःवीकार गनुiपदiछ। 
   असल कामह- र हामीसँग भएको भौ9तक आिशषह-लाई बाँµन ु
परमेँ वरलाई आराधना गनुiको एक भाग हो भ�े कुरा मनमा रा� न .कन जcरe 
छ? फेdर Rयसैबखत, हामीले परमेँ वरको नाउँमा गdरने कुनै प9न आिRमक 
सेवा र ब9लह- ॅr प9न हनु स�छ भ�े कुरामा हामी कसरe सजग हनेु? 
हेनुiहोस,् यशैया १:१०-१७ "१० हे सदोमका शासकह- हो, परमूभकुो 
वचन सनु! हे गमोराका मा9नस हो, हाॆा परमेँ वरको कानून $ यान �दएर सनु! 
११ परमूभ ुभs नहुsु छ, “9तमीह-का ब9लदानह-को थुू ो मेरो 9निv त के काम 
ला= छ? म त भेड़ाह-का होमब9ल र पालेका मोटा पशहु-का बोसोका 
होमब9लदेिख अघाएको छु। साँढ़े, थमुा र बोकाह-को रगतदेिख म ूसs न 
हsु न।ँ १२ जब 9तमीह- मसँग भे¯ नलाई आउँछौ, 9तमीह-ले चढ़ाएका यी 
थोकह- कसले चाहs छ र? मेरा आगँनह- ख�ुाले कुH ची9मH ची गनi कसले 
9तमीह-लाई भनेको छ र? १३ m यथiका ब9लह- नH याओ। 9तमीह-को धूप 
त मेरो 9निv त िघनला= दो छ। औसंी, शबाथ, र सभाह-का साथसाथै 
9तमीह-का दुं  ट जमघटह- म सहन सि� दन।ँ १४ 9तमीह-का औसंीका 
�दनह- र ठहराएका चाड़ह-लाई मेरो ªदयले घणृा गछi। ती त मेरो 9निv त 
भार भएका छन ्। ती बो� दा-बो� दा म थाकेको छु। १५ 9तमीह-ले ूाथiनामा 
आk ना हात पसादाi, म मेरा आखँा 9तमीह-देिख छो{ नेछु। 9तमीह-ले K यादै 
ूाथiना गदाi प9न म सsु नेछैन।ँ 9तमीह-का हात रगतले भdरएका छन ्। १६ 
आफूलाई धोएर चोखो पार। मेरो नजरबाट 9तमीह-का दुं  ट कामह- 
फा9लदेओ! खराबी गनi छोड़। १७ भलाइ गनi 9सक! s याय खोज, अR याचारमा 
परेकाह-लाई ूोR साहन देओ, टुहरुा-टुहरुeको र�ा गर, .वधवाको प�मा 
बो9लदेओ।" 
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उपसंहार:  
थप जानकारe: "प.हलो र दोॐो पनुcRथान हनुभुsदा अिघ एक हजारवषiको 
दौरानमा दrुह-को sयाय भइरहेको हsुछ। यो sयायको मा9मलाप9छ येशूको 
दोॐो आगमन हनेुछ भनेर ूdेरत पावलले औ²Hयाउछन।् १ कोरsथी ४:५मा 
उनले बताउँदछन,् "यसकारण तो.कएको समयभs दा अिघ s याय नगर, ूभ ु
आउ¶ जेल पखi। उहाँले अ$ँ यारोमा लकेुका कुराह-लाई ूकाशमा 
H याउनहुनेुछ, र मा9नसका ªदयका अ9भूायह- ूकट गdर�दनहुनेुछ। तब 
हरेक मा9नसले परमेँ वरबाट आk नो ूशंसा पाउनेछ। दा9नएलले यो घोषणा 
गदiछन,् "जबसv म ती अ9त ूाचीन आएर सव�� चका प.वऽ जनह-को प�मा 
इs साफको घोषणा गरे, अ9न समय आयो जब 9तनीह-ले राK य अ9धकार 
गरे।" दा9नएल ७:२२। Rयसबेला धम�ह- राजाह- र पजुारeह- भएर राKय 
गन�छन।् यूह�ाले ूकाशको पःुतकमा यसरe ले�दछन:् "४ तब मैले 
9संहासनह- र R यसमा9थ बः नेह-लाई देख�, जसलाई इs साफ गन� अ9धकार 
�दइएको 9थयो। तब येशूका गवाहeको 9निv त र परमेँ वरका वचनको 9निv त 
िशर का.टएकाह-, र R यो पश ुर R यसका मू9तiको पूजा नगन�ह- र R यसको 
छाप 9नधार वा हातमा नलगाउनेह-का आR माह-लाई मैले देख�। 9तनीह- 
फेdर जी.वत भए, र 9तनीह-ले भीं टसँग एक हजार वषiसv म राK य गरे। ५ 
अ- मरेकाह-चा.हँ ती एक हजार वषi न9बत¶ु जेल जी.वत भएनन ्। यो प.हलो 
पनुcR थान हो। ६ प.हलो पनुcR थानमा सहभागी हनेुह- धs य र प.वऽ हनु ्। 
.यनीह-लाई दोॐो मRृ यकुो शिTले केहe गनi स� दैन, तर 9तनीह- परमेँ वर र 
भीं टका पूजाहारe भएर उहाँसँग एक हजार वषiसv म राK य गन�छन ्।" ूकाश 
२०:४-६। यहe समयमा सsतह-ले संसारको sयाय गन�छन ् भनेर पावलले 
भ.वंयवाणी गरेका 9थए (१ कोरsथी ६:२)। भीrसँग एक भएर 9तनीह-ले 
दrुह-को इsसाफ गन�छन।् बाइबलमा भएका 9तनीह-को बारेमा लेिखएको 
लागतमा 9तनीह-को काम हेन�छन,् र ूRयेक mयिTले शरeर�ारा गdरएको 
कामलाई 9नयाHदै उसको बारेमा 9नणiय गन�छन।् अ9न दrुले आkनो काम 
अनसुार ू9तफल पाउनेछन;् र 9तनीह-का नाउँह- 9तनीह-को .वc}मा 
मRृयकुो पःुतकमा लेिखsछ। सैतान र दrु वा प9तत ःवगiदूतह-को प9न भीr 
र उहाँका जनह-ले इsसाफ गन�छन।् पावलले यो ठोकुवा गरेर सो$छन:् "के 
9तमीह-लाई थाहा छैन, हामी ः वगiदूतह-को s याय गन�छ�? उसो भए यस 
जीवनमा हनेु कुरा ठूला हनु ् र?" १कोdरsथी ६:३। अ9न यहूदाले यो घोषणा 
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गदiछन,् "आk नो अ9धकारको मयाiदा कायम नराखेर उिचत वासः थान R या= ने 
ः वगiदूतह-लाई उहाँले पातालको अs धकारमा s यायको R यस ठूलो �दनसv म 
अनs त बs धनमा रा� नभुएको छ ।" यहूदा ६।Ñएलेन जी ³ाइट, द मटे 
कsऽोभस� ६६०बाट -पाsतdरत। 
 
िचsतनमनन: 

अ. मिुT पाएका जनह-ले ःवगiमा हजार वषiसvम दrुह-को sयायमा 
परमेँ वरसँग सहभागी हनेुछन ्भनेर १ कोरsथी ६:३ र यहूदा ६मा 
हामीले प·^। पापी, अधम�, दrु र खराब मा9नसह-, सैतान र 
प9तत ःवगiदूतह-को जीवन कहानी र 9तनीह-को च9तiकला, 9नयत 
वा .बयाकलापह- Rयसबेला पदाiफास हनेुछ। 9तनीह-ू9त 
परमेँ वरको mयवहारमा उहाँ क9तको असल र उिचत वा sयायोिचत 
हनुहुsु�यो भनेर उहाँले हामीलाई पादiिशiक-पमा देखाउनहुनेुछ अथाiत ्
9तनीह- ःवगiको राKयमा .कन सहभागी हनु पाएनन ्भनेर दधुको दधु 
पानीको पानी छु±ाएर हाॆो र सारा जगतको साम ुउहाँले ूःततु 
गनुiहनेुछ। परमेँ वर sयायी, सदाशयी, अनमुहe, 9धरजी, सहनिशल, 
मायाल ु जःता गणुह-ले सिजनभुएकोलाई ती दrु, पापमै बःन 
cचाउने र सैतान जःता तRवह-ले उहाँको छवीलाई ध9मलो पारेको 
छ। sयायको समयमा परमेँ वर क9तको भलो र sयायोिचत हनुहुsुछ 
भ�े कुरालाई हामी ूRय�दश� हनेु कुरामा के हामी उRसकु छैन^ र? 

आ.  ूकाश १३:८ र ूकाश १७:८ मा ःवगiमा परमेँ वरले पःुतकह- 
रािखएका छन ्भनेर सvबोधन गdरएको छ। ती पःुतकह-मा केको 
लेखा रािखएको छ? हामीह-का आशँहु- (भजन ५६:८), पीडाह-, 
कrह-, सैतान र उसका म9तयारह-ले �दएका यातनाह-को ूRयेक 
.टपोट उहाँले रा� नभुएकोमा Rयसको मह|व के छ? परमेँ वरलाई 
सबै थोक थाहा छ य®.प, ती पःुतक अथाiत ् लेखाह-को लआय के 
हो? 

इ. .हॄूको पःुतकले आkना भनाइह- दा9नएल ७मा उHलेिखत 
ू9तOाह-सँग गाँसेर समापन गरेको .कन मह|व होला? ःवगiको 
प.वऽःथानमा येशूको सेवाकायi गdररहनभुएकोसँग जो9डएकोले पावल 
र दा9नएल एक आपसमा सहमत भएको .कन उHलेखनीय 
मा�ुपदiछ। यगुको अsतमा प�ृवी र प9तत तRवह-को पतन हनेुछ 
भनेर हामीलाई दा9नएल ७ ले कसरe 9सकाउँछ?  
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कथा १२ 
�मा �दने आमा, भाग २ 
चारमेन कु, ३८, थाइलाsड 

 
ूभलुाई क9तपटक ू¸ गदy मैले दईु वषiसvम 
ूाथiना गर¹। मेरो पापमबाट उहाँले हटाइ�दउन ्
भ�े मैले चाहना गरेका 9थए।ँ "ूभ ुयसरe म 
क9तवषi जाने? केहe त गनुiहोस,्" मैले ूाथiना 
गर¹। सन २०१८मा मेरो दईु ब.हनीह- 
पाdरवाdरक 9मलनको 9निvत मले9सयाबाट 
आएका 9थए। मेdर ब.हनी र Kवा° 
अमेdरकाबाट आएका 9थए भने मेरो काsछो 

भाइ थाइलाsडबाट आएको 9थयो। मभsदा ११ वषiको काsछो भाइ लथुरले 
मेरe आमा र मसँग राॆो बो9लचालe नभएको महससु गय�। थाइलाsडमा 
फकi नभुsदा अिघ उसले मेरो टेबलुमा भएको आराधना पःुतकमा एउटा पऽ 
छोडेर गयो। उसले यसरe लेखेको 9थयो, "�दKय,ु मेरो भारe मनले यो पऽ 
तपा°लाई ले�दैछु। तपा°ले धेरै सRय कुराह- 9स�नभुयो र तपा°को जीवनमा 
सकाराRमक पdरवतiन आएकोले म ूभलुाई धsयबाद �दन चाहsछु। मेरe �ददe 
ूभमुा आनsदसाथ .हँ9डरहेको देखेर मलाई खशुी ला=छ। तपा°ू9त मेरो गौरब 
छ र उहाँको धsयवाद होस।् केहe समयको आkनै पापसँग सºषi र 
ूाथiनाप9छ मैले यो पऽ ले» सcु गरेको छु। हाॆो आमासँग तपा°को 
सvबsध �ठक नभएकोले मलाई द:ुख ला9गरहेको छ। हाॆो आमा 9स} छैन 
भ�े कुरा मलाई थाहा छ। क.हलेकाहe² उहाँ dरसाउनहुsुछ। तैप9न, ूभलेु 
हामीलाई माया गनi, ःयाहार गनi, आदर गनi र आOाकारe हनु 9सकाउन आमा 
�दनभुएको छ। हाॆो आमाको क9मकमजोरeह- छन ् तर उहाँले हामीू9त 
ज.हले प9न .हत चाहनहुsुछ। उहाँले जःतो उहाँलाई हामीले क.हHयै सायद 
बु́ न नसक^ला। आमाू9त तपा°ले देखाउनभुएको dरसले मलाई डर 
लगाइरहेको छ। तपा° हठ©, dरसाह र आkनो ःवाथiमाऽ हेनुiहsुछ। यसले 
गदाi मा9नसह-ले तपा°लाई हेन� �.rकोणमा पdरवतiन हनेु संभावना मैले 
देिखरहेको छु। तपा°को जीवन तपा°ले आमासँग कसरe mयवहार गनुiहsुछ 
भ�े कुरामा भर पदiछ। म तपा°लाई {यार गछुi र तपा° सिुययोस ् भ�े 
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चाहनाले म यो पऽ ले�दैछु। प.वऽ आRमाले तपा°को जीवनमा काम गनुiभएर 
आमासँग समुधरु पनु9मiलन होस ् भ�े चाहना म गदiछु। ूभलेु तपा°लाई 
आिशष �दउन।् तपा°को मायाल ु बालक भाइ।" यो पऽ पढेप9छ एक 
घsटाभsदा बेसी म रोए।ँ ूभसँुग �मा मा=दै र भाइको पऽदेिख आभाdरत भएर 
उहाँलाई धsयवाद �दए।ँ मेरो शारedरक �दमागले आमालाई अनादर गन� बानी 
भएताप9न मैले आमासँग बोHन सcु कःन थाल¹। ूभलेु मेरा ूाथiनाका 
जवाफह- स�ुुभयो। उहाँले ू9तOा गनुiभएको छ, "अ9न म 9तनीह-लाई 
.वभT नहनेु ªदय �दनेछु, र 9तनीह-मा एउटा नयाँ आR मा हा9ल�दनेछु। म 
9तनीह-बाट ढु�ाको ªदय 9नकालेर मासकुो ªदय हा9ल�दनेछु। २० तब 
9तनीह- मेरा .व9धह-मा चH नेछन ्, र मेरा 9नयमह- पालन गनi होिशयार 
हनेुछन ्, र 9तनीह- मेरा ूजा हनेुछन ्, अ9न म 9तनीह-का परमेँ वर हनेुछु,” 

(इज.कएल ११:१९-२०)। प.वऽ आRमाको शिTले मेरो आमासँग मेरो 
सvबsध समुधरु हनु प=ुयो। 9ब9मएको सvबsध ममiत गरेर म घर छोड¹। 
Rयसप9छ म मले9सयाको बाइबल ता9लम ःकूलमा भनाi भए।ँ आमाले मलाई 
माया गरेर हवाई जहाजबाट पठाउनभुयो। यो दश वषiप9छ आमाको प.हलो 
vवाई 9थयो। छ म.हनाप9छ म थाइलाsडको एडभेिsटःट ःकूलमा काम गनi 
गए।ँ य�द आमासँग न9म9ल म घरबाट 9नःकेको 9थए ँभने मैले कसैलाई दोष 
�दन ठाउँ त 9थएन। तर मेरो ªदयमा ूभलेु पाप रा» �दनभुएन। उहाँले 
आkनो सहe समयमा मेरो जीवनमा काम गनुiभएर, मेरो पापबाट पखालेर म 
थाइलाsडमा सफा �दमागले काम गनi स�नेभए।ँ 
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