
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश १३:१-१२,१४:९-

११,१६:२,१९:२०,२०:४, यिमर्या ५१:६,७,५३,५७ र ूकाश १८:१-४। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "१ “त् यस समयमा ितॆा मािनसह लाई रक्षा गन 
ूधान राजकुमार िमखाएल देखा पनछन ्। यः तो स ं टको समय आउनेछ िक 
जाितह  शु  भएदेिख त् यस बेलासम् म त् यः तो किहल् यै भएको छैन। तर त् यस 
बेला ितॆा मािनसह – जीवनको पःु तकमा नाम लेिखएका सबैलाई उ ार 
गिरनेछ।" दािनएल १२:१ ( पान्तिरत)। 

   अिघल्लो अध्यायमा हामीले नक् कली वा खोटो िऽएक भगवानको 
वारेमा हामीले हेर् य । ती िथए, अिज र वा शैतान र दईु िवँ वका शिक्तह  
जसले परमेँ वरका जनह लाई आतिङ् कत पानछन ् र सताउनेछन।् 

   ती शिक्तह मा एक शिक्तको वारेमा हामीले यस अध्ययन पःुतकको 
छैठौ अध्यायमा हेर् यौ। समिुबाट िनिःकएको पश ु (ूकाश १३:१-१२)को 
पमा िचतवुा, भाल ु र िसंहको ःव पह  िमिसएका िथए (ूकाश १३:२)। 

जनु कुरा अगमवक्ता दािनएलले देखेको ःवप् नदशर्नसंग ाक् कै िमल्दछ 
(दािनएल ७:४-६)। दािनएल ७ अध्याय हेन बममा हामीले यो पिन थाहा 
पायौ िक िसंह पी बेिबलोन अथार्त ् एक पटक िवँ वशिक्तको पमा रहेको 
आधिुनक इराक, भालु पी िमड-पिसर्या (आधिुनक इरान), िचतवुा पी मीक 
शिक्त र अन्तमा अिन्तम शिक्तशाली िवँ व साॆाज्य रोम। रोमी साॆाज्य वा 
िसजर सॆाटह  शु मा मूतीर्पूजक िथए| अथार्त सॆाटलाई समेत गरेर िविभ  
देवीदेवताह लाई पूजा गदर्थे। तर पिछ आएर इसाईको नाउँमा पोपतन्ऽ वा 
पोपकोशासनले रोम र िवँ वमा आफ्नो आिधपत्य ःथापना गरेको िथयो। त्यो 
िथयो चौथो पश ु(रोम) शिक्तको िशरबाट िसधै िनिःकएको सानो िसङ (दािनएल 
७:७,१८,१९-२१ र २३:२५)। दािनएल ७ अनसुार रोमन क्याथोिलकको 
पोपलाई मा े धमर्मा पोपतन्ऽको चिरऽ वा ःवभाव ूकाश १३:१-१०मा 
समिुबाट िनिःकएको पशमुा फेिर देिखएको पिन हामीले हेर् य । पाँ चत्य देश 
रोममा रहेको पोपलाई भगवान मा े रोमन क्याथोिलक धमर् नै बाइबल र 

१० 
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बाइबललाई माऽ मा े परमेँ वरका जनह लाई तहस नहस वा आतिङ् कत पन 
ूमखु शिक्त हनेुछ भनेर बाइबलका िव ानह ले देखेका छन।् 

   तर रोममा रहेको धािमर्क राज्य संगठन वा पोपतन्ऽलाई  समथर्न 
गनमा पाँ चात्य देश रोममाऽ नभएर अक  राज्यले पिन समथर्न गनछ भनेर 
ूकाश १३ अध्यायले भन्डोफोर गरेको यस अध्यायमा हामी हेनछ । त्यस 
अध्यायमा धेरै घट्ना वा काण्डह को िचऽण गिरएको छ। ती घट्नाह को 
अथर् के हो र त्यसलाई सामना गनर् हामी कसरी तयार हनेु भ े िवषयबःत ु
िसकाउन ुयस अध्यायको मखु्य ध्येय रहनेछ। 
 

 १. घाइते (चोटह ) िनको भएको (ूकाश १३:१-१०) 
ूकाश १३:१-१०मा गिरएको िचऽणले रोमन क्याथोिलक धमर्को 

पोपीय शासनलाई औलँ्याएको  ःप पमा देखाउँछ। पोपको शासनले िवगत 
समयमा गरेको र भिवंयमा गन काम तथा भिूमकालाई ती पदह मा देखाइएको 
छ। पोपले खेल्ने िवशेष गरेर अित मह वपूणर् भिूमका ती पदह मा खलुाइएको 
छ। अिन्तम समयमा हनेु घट्नाह को पिरूआेयमा पोपको भिूमका कःतो हनेुछ 
भनेर त्यहाँ देखाइएको छ। हेन ुर्होस:् "१ समिुबाट एउटा पश ु िनिः कआएको 
मैले देख, जसका दश वटा िसङ र सात वटा िशर िथए। त् यसका िसङमा दश 
वटा मकुुट िथए, र त् यसका िशरमा ईँ वर-िनन् दाको नाउँ िथए। २ मैले देखेको 
त् यो पश ुिचतवुाजः तै िथयो, त् यसका खु ाह  भालकुा जः ता िथए, र त् यसको मखु 
िसंहको जः तो िथयो। त् यस अिज रले त् यस पशलुाई आफ् नो शिक्त, आफ् नो 
िसंहासन र ठूलो अिधकार िदयो। ३ त् यसको एउटा िशरमा चािहँ घातक चोट 
लागेको जः तो देिखन् थ् यो, तर त् यसको चोट िनको भयो। अिन सारा पथृ् वी छक् क 
परेर त् यस पशकुो पिछपिछ लाग् यो। ४ मािनसह ले अिज रको पूजा गदर्थे, 

िकनिक त् यसले आफ् नो अिधकार पशलुाई िदएको िथयो। ितनीह ले यसो भन् दै 
पशकुो पूजा गरे, “यो पशजुः तो अ  को छ? यसको िव मा को ल  न सक् ने?” 

५ त् यसलाई अह ारी र ईँ वर-िनन् दक शब् दह  उच् चारण गन मखु िदइयो। 
त् यसलाई बयािलस मिहनासम्म अिधकार चलाउने अनमुित िदइयो। ६ 
परमेँ वरको िव मा िनन् दा गनर्, उहाँको नाउँ र उहाँको वासः थान, र ः वगर्मा 
बः नेह समेत सबैको िनन् दा गनर्लाई त् यसले आफ् नो मखु खोल् यो। ७ अिन 
त् यसलाई सन् तह सगँ लड़ाइँ गनर् र ितनीह लाई िजत् न अनमुित िदइयो। सबै 
कुलह , मािनसह , भाषाह  र जाितह मािथ त् यसलाई अिधकार िदइयो। ८ र 
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पथृ् वीमा वास गन सबैले त् यस पशकुो पूजा गनछन ्, अथार्त ् ितनीह ले, जसको 
नाउँ संसारको सिृं टदेिख नै मािरनभुएका थमुाका जीवनको पःु तकमा लेिखएको 
छैन। ९ जसको कान छ त् यसले सनुोस ्– १० कैदमा जानपुन कैदमा नै जानेछ, 

तरवारले मािरनेचािहँ तरवारले नै मािरनेछ। सन् तह को सहनशीलता र िवँ वास 
यसैमा छ।" 

शताब्दी औ सम्म पिँ चम वा यरुोपेली देशह मा मािनने धमर्ह मा 
रोमन क्याथोिलक चचर् मखु्य िथयो। राजनैितक क्षेऽमा पिन रोमन क्याथोिलक 
चचर्को ठूलो ूभाव िथयो। रोमन क्याथोिलक चचर्को पोपको अिधकार कितको 
िथयो भनेर एक ज्वलन्त उदाहरण यहाँ हेरौ। एक पटक पिवऽ रोमको सॆाट 
हेनरी चार ले पोप िमगोरी सात लाई िरस उठाएका िथए। पोपको  िरसको 
कारण ती सॆाट पोपको दरवारमा भेट्न जान ु पन भयो। पोप िरसले चरु 
भएका िथए।त्यसैले आफूलाई भेट्नभन्दा पिहले पोपले  ती सॆाटलाई ितन 
िदनसम्म िचसो मौसममा आफ्नो दरवारको  आगँनमा पखार्एर राखे। अिनमाऽ 
पोपले सॆाटलाई भेट्न िदए। राजाह को अहं र घमन्डलाई तोड्न ुआफ्नो 
कतर्व्य हो भनेर पोप मगेोरी सात  घमण्डले फुलेका िथए।  

तर अठार  शताब्दीको अन्त्यितर सधुारवादी इसाई, रोमको बौि क 
आन्दोलन र ृान्सको राजनैितक बािन्तले रोमको  पोपीय र धािमर्क 
आिधपत्यलाई चक्नाचरु पारेको िथयो। सन ्१७९८मा ृान्सको सैिनकह ले 
पोप पायस छैथ लाई कब्जा गरेर देश िनकाला गरेका िथए। सन ्१७९९मा 
उनको त्यिहँ मतृ्य ुभयो। 

ूकाश १३मा पनुजीर्िवत वा घाइते (घाऊ) िनको भएको व्यिक्तको 
बारेमा उल्लेख गिरएको छ। पोप िमगोरी सात को िदनह मा भएको जःतो 
राजनैितक शिक्त अिहले नहोला। तर पोपको लोकिूयताले िवँ वको धािमर्क र 
राजनैितक ःतरमा ठूलो ूभाव पािररहेको पाइन्छ। (सोर् ह  शताब्दीमा पोपको 
शिक्तबाट छुि न ःथापना भएको अमेिरका जहाँ सन ्२०१५मा दवैु सदनमा 
पोप ृािन्ससले सम्बोधन गरेको समाचार मह वपूणर् मा ु पछर्। ूोटेःटेन्ट वा 
सधुारवादी इसाईह को बाहलु्यता भएको अमेिरकाको दवैु सदनमा पोपले 
सम्बोधन गरेको इितहासमै पिहलो पटक िथयो)। बाइबलमा भिवंयवाणी गिरए 
अनसुार रोमन क्याथोिलक चचर्को महान ्धमर्गु  पोपको ूभाव विढ रहेको छ 
र बिढ नै रहनेछ (अथार्त ्घाइते व्यिक्त पनुजीर्िवत वा िनको भएको भ े ूकाश 
१३को भिवंयवाणी ूत्यक्ष भएको छ)। 
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   रोमन क्याथोिलक मतका इसाईह लाई िच  नदखुाइकन हामीले थाहा 
पाएको सन्देश सनुाउन र त्यसूित बफादारी भइरहन हामीले कसरी िसक्ने? 
बाइबलको वतर्मान वा समसामियक सत्यलाई घोषणा गन बममा बहमुतले 
मान्यो भन्दैमा येशूसम्मत नभएको राजनैितक र धािमर्क शिक्तको साम ु नझकु्न 
िकन आवँयक छ? 
 

२. भिवंयवाणीमा उल्लेख गिरएको संयकु्त राज्य अमेिरका 
ूकाश १३ अध्यायमा िचऽण गिरएको रोमले आज र भिवंयमा ूभाव 

पानर् सक्छ र? भनेर कितपयले सोध्दछन।् त्यो मनािसबै हो। यु  गनर् 
सैिनकह लाई नै पठाएर यु  गनुर्पछर् भ े परुानो जमानाको रणनीित अब 
छैन। त्यसकारण मािथको ूँ नको जवाफ ूकाश १३मा नै पाउँछ ।  

   ूकाश १३:११,१२मा िवशेष ूतीक वा िचन्हह को बारेमा उल्लेख 
गिरएको छ। ती ूतीकह ले कुन शिक्तको पिरचय िदन्छ? हेन ुर्होस:् "११ अिन 
पथृ् वीबाट िनिः करहेको अक  एउटा पश ुमैले देख। त् यसको पिन थमुाका जः तै 
दईु वटा िसङ िथए, र अिज रजः तै त् यो बोल् दथ् यो। १२ त् यसले पिहलो पशकुो 
उपिः थितमा त् यही पशकुो सारा अिधकार चलाउँदथ् यो, र पथृ् वी र त् यसका सम् पूणर् 
बािसन् दाह लाई पिहलो पशकुो पूजा गनर् लाउँथ् यो, जसको घातक चोट िनको 
भएको िथयो। १३ मािनसका आखँाको अिग आकाशबाट पथृ् वीमा आगो 
झानजः ता ठूला-ठूला िचन् हह  पिन त् यसले गर् यो।"  

   दईु िसङ भएको पशभुन्दा अिघको पश ु रोमको ूतीक हो भनेर 
सधुारवादी वा ूोटेःटेन्ट इसाईह ले धेरै समयदेिख मािन आएका छन।् उक्त 
पश ु शिक्तलाई ४२ मिहनासम्म (ूकाश १३:५) िबषशे अिधकार िदइएको 
भिनएको छ। ४२ मिहना भनेको दािनएल ७:२५ अनसुार समय, समय र 
आधा समय हो। त्यही समयलाई ूकाश १२:१४ अनसुार साढे ितन वषर् हो 
अथार्त ्१२६० भिवंयवाणीका िदनह  (ूकाश १२:६) हनु।् ती त्यही समय 
वा वषर्ह  हनु ्जनु बेला पोपको शिक्त वा रोमन क्याथोिलक चचर्ले उसको 
िबरोधीह लाई दवाएको िथयो र आतिङ् कत पारेको िथयो। भिवंयवाणीमा एक 
िदनको अथर् एक वषर् मािनने हुँदा १२६० वषर् शु भएको वषर् सन ्५३८ हो 
जनु बेला इसाई जगतमा पोपले आफ्नो अिधकार जमाएको िथयो। बाइबल र  
बाइबललाई माऽ मा े इसाईह लाई रोमन क्याथोिलक धमर्गु  पोपलाई 
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भगवान वा यस संसारका उनी येशूको ूितिनिध हनु ् भनेर मा  अः वीकार 
गनह लाई अनेक  यातना िदएर मारेका िथए। तर उनको आिधकािरक 
मान्यता त्यसबेला पतन भयो जब ृान्सका सैिनकह ले पोपलाई पबेर देश 
िनकाला गरेका िथए। त्यो ितथी सन ् १७९८ हो।त्यो समय भिवंयवाणी 
अनसुार पोपको शिक्त मरेको जःतै िथयो वा घाइते भयो।यी घटनाह ले 
ूकाशको पःुतकमा लेिखएको भिवंयवाणी पूरा भएको जनाउँछ। 

    इितहासलाई केलाउने बममा सन ्१७९८ वा ४२ मिहनाको अन्तमा 
अक  शिक्तको उदय भयो भनेर लेिखएको छ (ूकाश १३:११, १३:१)। त्यो 
शिक्त पथृ्वी वा जमीनबाट उत्पि  भयो भिनएको छ। दािनएल ७:२,३ 
अनसुार अ  शिक्तह  पानीबाट िनःकेका िथए भने ूकाश १३:११मा थप 
शिक्त जिमनबाट िनःकेको भन्दछ। पानीको अथर् मािनसह को समूह हो। 
ूकाश १७:१५ले भन्दछ: "ती ः वगर्दूतले मलाई भने, “ितमीले देखेका ती 
पानीह , जहाँ त् यो वेँ या बसेकी छे, तीचािहँ मािनसह , भीड़ह , जाितह  र 
भाषाह  हनु ्।"  

    ती र अ  िविभ  कारणह ले जिमनबाट िनिःकएका दईु िसङ भएको 
शिक्त संयकु्त राज्य अमेिरका नै हो भनेर ठोकुवा गरेर भ  सिकन्छ। कम 
जनसंख्या भएको देशबाट अमेिरकाको उदय भएको िथयो। अ  ठूला 
देशह सँग उसले भयानक यु  गरेर िजत् नपुरेको िथएन। 

   "सन ् १७९८मा उदय भएको नयाँ रा  अ  कुन होला? त्यस 
रा लाई शिक्त र महानता वा यश िदइएको िथयो र सारा संसारलाई उसले 
आकिषर्त गरेको िथयो। त्यो ूतीकले कुन रा लाई औलँ्याएको छ भ े कुरामा 
कुनै िववाद छैन। केवल एउटा रा  र एउटै रा माऽ भिवंयवाणीका 
िववरणह सँग िमल्दछ। त्यो रा  संयकु्त राज्य अमेिरका नै हो भनेर ठोकुवा 
गरेर भ  सिकन्छ।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ४४०बाट 
पान्तिरत। 

   थमुाको जःतो दईु िसङ भएको शिक्तशाली रा  भनेर उसको 
भलादमीपन देखाएतापिन उसले अिज र वा सागन अथार्त ् राक्षसले जःतो 
हङुकार गनछ भनेर ूकाश १३:११मा भिनएको छ। पिहलाको रा  वा पोप 
अन्तगर्त रोमको धािमर्क रा ले परमेँ वरका जनह लाई साःती वा सतावट 
िदएको जःतै त्यो रा  पिन बाइबल र बाइबललाई माऽ मा े जनह लाई 
सताउने शिक्त हनेुछ भिनएको छ। अिन ूकाश १३:११-१७मा देखाइए 
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अनसुार रोम वा पोपीय धािमर्क राज्यले कसरी त्यस रा लाई ूभाव पनछ भ े 
भिवंयवाणी पूरा हनु आउँछ। रोमन क्याथोिलक चचर्को पोपीय धािमर्क 
िबयाकलापको पछािड संयकु्त राज्य अमेिरकाको शिक्त लाग्नेछ। त्यसथर् यस 
खण्डको शु मा सोिधएको ूँ नको सही जवाफ भे ाउन सिकएको मा  
सिकन्छ। 
 

३. कसको पूजा गन भ  ेिवषय  (म ी ४:८-१०) 
          परमेँ वर र मािनसको बीचमा हनेु सम्बन्धको वणर्न गिरने पिवऽ 
इितहासभरी परमेँ वर र मािनसको बीचमा िनरन्तर पले सङ् कट भइरहेको 
पाइन्छ। मािनसले बनाएका मूितर्ह  र मािनसले आिवंकार गरेका ॅामक धमर् 
वा देवी-देवताह लाई पूजा नगनुर् भनेर परमेँ वरले िनदशन िदनभुएतापिन (म ी 
४:८-१०) मािनसले त्यसको वेवाःता गरेको इितहास साक्षी छ। यस संसारको 
यगुको अन्तमा हनेु स टमा पिन कसको पूजा गन भ े िवषयले धरोहरको 
पमा खडा भएर परमेँ वरका जनह लाई चनुौित िदनेछ भनेर ूकाश १३ले 

औलँ्याउँछ। त्यसबेलामा पिन परमेँ वरका जनह ले कसको पूजा गन र 
कसको सेवा गन भ े िनणर्य गनुर्पनछ (यहोशू २४:१४,१५मा भिनएको छ: 
"१४ “यसकारण अब परमूभकुो भय मान, र सारा िवँ वः ततासाथ उहाँको 
सेवा गर। ितमीह का िपता-पखुार्ह ले यूृेिटस नदी पािर र िमौदेशमा पजेुका 
देवताह लाई फ् याँक, र परमूभकुो सेवा गर। १५ तर यिद परमूभकुो सेवा 
गनर् ितमीह लाई मन पदन भनेता ितमीह ले कसको सेवा गन आजै 
ितमीह ले रोज– िक ितॆा िपता-पखुार्ह ले यूृेिटस नदी पािर पजेुका देवताह  
िक ितमीह  अिहले बसेको देशका एमोरीह का देवताह । तर म र मेरो 
घरानाले परमूभकैु सेवा गनछ  ”)।  

    दोॐो अध्यायमा हामीले तीन जना िहॄू यवुाह को कथा हेर् य । त्यहा ँ
राजाको हकुुम अनसुार उनले बनाएका सनुको मूितर्लाई पूजा गनर् (दािनएल 
३:५) ती यवुाह लाई आदेश िदँदा ितनीह ले नमान्दा ितनीह  आगोको 
भ ीमा फ्याँिकएका िथए र ितनीह  अचम्म ूकारले बाच्न पगेुका िथए। 
संसारको अन्त्यको समयमा परमेँ वरका जनह ले ठूलो सतावटको सामना 
गनुर्पनछ भनेर पिन हामीले ूकाश १३ अध्यायमा हेर् य । यथाथर्मा दािनएल 
३मा जे भएको िथयो त्यो ूकाश १३मा उल्लेख गिरएको पशकुा शिक्तह ले 
परमेँ वरका जनह लाई कसरी क  िदनेछ भ े िवषयको िचऽण गिरएको 
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िथयो। नाबूकदनेसर राजाले उनका सारा जनतालाई सनुको मूितर्लाई पूजा गनर् 
आदेश िदएका िथए र आदेश नमा ेलाई आगोको भ ीमा फ्याक्ने हकुुम िदएका 
िथए। त्यसै गिर ूकाश १३:१५ अनसुार जसले पशकुो मूितर् वा ूतीकलाई 
पूजा गदन त्यसलाई मािरनेछ भ े भिवंयवाणी छ। 

  कसको भक्त हनेु, कसको पूजा गन, कसलाई परमेँ वर मा  े भ  े
िवषय कितको  िनणार्यत्मक छ भनेर देहायका पदह ले कसरी देखाउँछन?् 
हेन ुर्होस:् ूकाश १४:९-११ "९ त् यसपिछ तेॐा ः वगर्दूत चक  ःवरले यसो भन् दै 
ितनीह का पिछ आए, “यिद कुनै मािनसले त् यो पश ुर त् यसको मूितर्लाई पजु् यो र 
िनधार वा हातमा त् यसको छाप िलयो भने, १० त् यसले पिन उहाँका बोधको 
कचौरामा केही निमसाई तयार गिरएको परमेँ वरका बोधको कड़ा म  िपउनेछ, 

र पिवऽ ः वगर्दूतह  र थमुाको सामनु् ने आगो र गन् धकमा त् यसलाई यातना 
िदइनेछ। ११ ितनीह का यातनाको धूवाँ सदासवर्दा मािः तर गइरहनेछ। 
ितनीह  यी नै हनु ् जसले त् यो पश ुर त् यसको मूितर्लाई पूजा गछर्न ्, र त् यसका 
नाउँको छाप िलन् छन ्। ितनीह ले िदनरात किहल् यै पिन आराम पाउनछैेनन ्।”, 
ूकाश १६:२ "तब पिहलो ः वगर्दूतले गएर आफ् नो कचौरो पथृ् वीमािथ खन् याए, र 
त् यसले गदार् त् यस पशकुो छाप हनेु र त् यसको मूितर्लाई पजु्ने मािनसह लाई 
िघनलाग् दा र दखु् ने घाउ-खिटरा िनः के।", ू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 २०:४ "तब मैले 
िसंहासनह  र त् यसमािथ बः नेह लाई देख, जसलाई इन् साफ गन अिधकार 
िदइएको िथयो। तब येशूका गवाहीको िनिम् त र परमेँ वरका वचनको िनिम् त 
िशर कािटएकाह , र त् यो पश ुर त् यसका मूितर्को पूजा नगनह  र त् यसको छाप 
िनधार वा हातमा नलगाउनेह का आत् माह लाई मैले देख। ितनीह  फेिर 
जीिवत भए, र ितनीह ले भीं टसँग एक हजार वषर्सम् म राज् य गरे।" 

    बेिबलोन (आधिुनक इराक) जिहले पिन सिृ कतार् परमेँ वरको 
िखलाफमा अक देवतालाई खडा गराएर पूजा गनर् लगाउने तत्वको राजधानी 
भनेर मािनएको छ। बाबेलको धरहरा त्यही क्षेऽमा िनमार्ण भएको िथयो। "म 
बादलभन्दा उच्च ठाउँमा उिक्लनेछु" भनेर लिुशफरले परमेँ वरलाई चनुौित 
िदएको िथयो (यशैया १४:१४)। त्यसैको ूितिवम्ब बाबेलको धरहरा 
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िथयो।त्यो धरहरा बनाउने मािनसह ले यिद फेिरपिन अक  जलूलय भएमा 
त्यसबाट बच्नकालािग त्यो ठूलो धरहरा बनाएका िथए। परमेँ वरले फेिर 
किहल्यै पिन पानीबाट सारा संसारलाई नाश गन छैन भ े उहाँको ूित ालाई 
ती मािनसह ले मा  अःवीकार गरेका िथए (उत्पि  ९:८-११)। 

   नयाँ बेिबलोन साॆाज्यको सॆाट नाबूकदनेसरले मािनसह ले बनाएका 
बेिबलोनको दरवारह , भवनह , िवँ वूिश  बगचा र अन्य ऐितहािसक 
सम्पदाह लाई हेरेपिछ यसरी घमण्डले फुलेका िथए "कःतो महान ् बेिबलोन 
जनु मैले िनमार्ण गर" (दािनएल ४:३०)। पिछ आएर उनकै उ रािधकारी 
राजा बेलशेजारले सोलोमन राजाले बनाएका मिन्दरबाट ल्याएका सनुका 
कचौराह  िलएर भोजमा ूयोग गरेका िथए। ितनीह ले त्यस कचौरामा रक्सी 
राखेर िपए। सनु, चाँदी, ढलौट, फलाम, काठ र ढंुगाका मूितर्ह को ूशंसा 
गरे (दािनएल ५:३,४)। परमेँ वरको मिन्दरबाट ल्याइएका िविभ  पिवऽ 
भाँडाह मा ल  पान रक्सीह  भरेका िथए। त्यो िपएर राजाका भोजमा 
आउनेह को सोच्ने िदमाग नै िसिथल वा मूदार्सरी भएको िथयो। त्यसको 
फलःव प बेिबलोन सहरका धेरै मािनसह  िबदेशी शऽ ुराजाको हातमा परे र 
मािरन पगेु। बेिबलोनका राजा र उनका गन्यमान्य जनह  रक्सीले मातेको 
बेलामा शऽ ु राजाले त्यस सहरलाई घेराबन्दी गरेर हमला गरेका िथए। 
परमेँ वरको कचौरामा रक्सी राखेर िपउनकुो अथर् बािहरी पमा सत्य वा 
धािमर्कता देखाउने तर िभऽ भने िवषाक्त तत्व वा झटुा िशक्षादीक्षाह  राखेर 
मािनसह लाई धोका िदने धमर् हनु।् त्यसलाई बेिबलोनको रक्सीको कचौरा 
भिनन्छ। जसरी भएपिन मािनसलाई ॅममा पान, छल गरेर, अनेक  असत्य 
धारणा वा िबचारह ारा आफूितर आकिषर्त गन शैतानको चालबाजी हो। 
मािनसमा भएको सिृ कतार् परमेँ वरूितको ौ ा खतम गन शैतानको लआय 
हो। 

   अिहले नै हामी पिन शैतानको चालबाजीमा नपरी गलत पूजा तथा 
आराधना नगनर् हामी कसरी सतकर्  हनेु? अथार्त ् धमर्कै नाउँमा के हामीले 
शैतानको धरापमा परेर भिक्तको भेष त लगाइरहेका छैन ? 
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४. "बेिबलोन महान ्छ"  

       देहायका पदह ले पौरािणक बेिबलोन (आधिुनक इराक) को बारेमा 
हामीलाई के िसकाउछ? हेन ुर्होस:् यिमर्या ५१:६,७,५२-५७ "६ “बेिबलोनबाट 
भाग! हरेक आ-आफ् नो ज् यान जोगाउनलाई भाग। त् यसका पापह को कारण 
ितमीह  नाश नहोओ। यो परमूभकुो बदला िलने समय हो, उहाँले त् यसलाई 
त् यसले पाउनपुन दण् ड िदनहुनेुछ। ७ बेिबलोन परमूभकुो हातमा एउटा सनुको 
कचौरा िथयो। त् यसले सारा संसारलाई म यायो। जाित-जाितह ले त् यसको 
दाखम  िपए, र त् यसैकारण उनीह  बौलाहा भए।...५२ “तर यः ता िदनह  
आउँदैछन ्,” परमूभ ु भन् नहुनु् छ, “जब म त् यसका मूितर्ह लाई दण् ड िदनेछु, र 
त् यसको देशभिर नै घाइतेह को बन् दन सिुननेछ। ५३ उँभो ः वगर्सम् म बेिबलोन 
उक् ले तापिन र आफ् नो अग्ला-अग्ला गढ़ीह  बिलया पारे तापिन, त् यसको 
िव मा सवर्नाश गनह  म पठाउनेछु,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ। ५४ “बेिबलोनबाट 
िवलापको आवाज िनिः कन् छ! बेिबलोनीह को देशबाट वाइको ःवर िनः कन् छ, 

ठूलो सवर्नाशको आवाज! ५५ परमूभलेु बेिबलोनलाई सवर्नाश गनुर्हनेुछ, र 
त् यसको ठूलो हल् लालाई उहाँले दमन गनुर्हनेुछ। त् यसका शऽहु का छालह  
समिुका ठूला-ठूला पानी झ गजर्नेछन ्। उनीह का गजर्नको ूितध् विन हनेुछ। 
५६ सवर्नाश गन बेिबलोनको िव मा आउनेछ, त् यसका यो ाह  पबाउ 
पनछन ्, र ितनीह का धन ु टुबा-टुबा पािरनेछन ्, िकनिक परमूभ ुबदला िलने 
परमेँ वर हनुहुनु् छ। उहाँले पूरै ूितफल िदनहुनेुछ। ५७ म त् यसका 
पदािधकारीह  र बिु मान ् मािनसह लाई, त् यसका राज् यपाल र अिधकृतह लाई 
र यो ाह लाई पिन मतवाला बनाउनेछु। ितनीह  सदाको िनिम् त िनदाउनेछन ्, र 
िबउँझनेछैनन ्,” महाराजा, जसको नाउँ सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु हो, उहाँ 
भन् नहुनु् छ।", जकिरया २:७-९ "७ “आओ, हे िसयोन! उिम् कआओ, ितमीह , जो 
बेिबलोनकी छोरीिसत बः दछौ।” ८ िकनिक सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु यसो 
भन् नहुनु् छ, “त् यसले मेरो आदर गरेर ितमीह लाई लु  ने जाितह का िव मा 
मलाई पठाएपिछ– िकनभने जसले ितमीह लाई छुन् छ त् यसले उहाँका आखँाको 
नानीलाई छुन् छ– ९ िनँ चय नै म आफ् नो हात ितनीह का िव मा उठाउनेछु, 

अिन ितनीह कै दासह ले ितनीह लाई लु  नेछन ्। तब ितमीह ले जान् नेछौ िक 
मलाई सवर्शिक्तमान ् परमूभलेु पठाउनभुएको हो।", ूकाश १७:५,६ "५ 
त् यसको िनधारमा एउटा नाउँ लेिखएको िथयो: रहः य पथृ् वीका वेँ याह  र 
िघनलाग् दा कुराह की आमा महान ् बेिबलोन। ६ अिन मैले त् यस ः ऽीलाई 
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सन् तह को रगत र येशूका शहीदह को रगत िपएर मातेकी देख। त् यसलाई 
देखेर म सा॑ै अचिम् मत भए।ँ" र ूकाश १८:२,३ "२ ितनले यसो भनेर 
शिक्तशाली ःवरले कराए: “महानगरी बेिबलोनको पतन भयो, यो महानगरी 
भतूह को वासः थान, हरेक अशु  आत् मा, र हरेक अशु  तथा घिृणत पक्षीको 
अखड़ा भएको छ। ३ िकनिक सबै जाितह ले त् यसको अशु  कामवासनाको 
म  िपएका छन ्, र पथृ् वीका राजाह ले त् यससँग व् यिभचार गरेका छन ्, र 
पथृ् वीका व् यापारीह  त् यसको िवलािसताको ूभावले धनी भएका छन ्।” 

    बेिबलोन झटुा देवी-देवताह को पूजा गन राजधानी िथयो भनेर उसको 
लामो इितहासले देखाउँछ भनेर अिघल्लो बुदँामा हामीले हेर् यौ। त्यसकारण 
यस यगुको अन्तमा पिन बेिबलोन सारा रा ह लाई धोका िदने शिक्तको ूतीक 
हनुगएकोमा अचम्म मा ु हदैुन। 

    अिज र वा राक्षसी पश,ु समिुबाट िनिःकएको पश ु र रातो पशलुाई 
एक आपसमा तलुना गरेर हेन ुर्होस।् ितनीह मा के िभ ता र समानता छ? 
हेन ुर्होस:् ूकाश १२:३ "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।", ूकाश १३:१-३ "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 माउन े
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।" र ूकाश १७:३ "अिन ितनले 
मलाई आत् मामा बोकेर एउटा उजाड-ः थानिभऽ लगे। त् यहाँ सात वटा िशर र 
दश वटा िसङ भएको ईँ वर-िनन् दाका नाउँह ले भिरपूणर् भएको चहिकलो रातो 
र को पशमुािथ बसेकी एउटी ः ऽीलाई मैले देख।" 

     सबै पशहु का सातवटा टाउकाह  र दशवटा िसङह  िथए। 
ितनीह ले दािनएल ७ अध्यायमा उल्लेख गिरएका पशहु को पलाई 
देखाउँछन।् ूत्येक पशलेु िवँ वसाॆाज्यलाई औलँ्याउँछ जो एक पिछ अक  
आएको िथयो। त्यसरी नै रातो पश ु तीन पशहु को तत्वले िमिसएको 
देखाउँछ। ती हनु ्अिज र र समिुबाट िनिःकएको पश ु (मूितर्पूजा गन वा 
सनातन सवर्शिक्तमान परमेँ वरलाई नमा े रोम रा  र आफू परमेँ वरको 
ूितिनिध गन शिक्त हुँ भनेर देखाउने पोपीय रोम) र जमीनको पश ु (ूकाश 
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१३:११-१४)। "ती ितनै शिक्तह को साँिच्चकै गठबन्धन परमेँ वरका 
शऽहु  हनु।्"जाक बी डौखान, िसबेट अभ रेभलेशन, द आपोक्यािलप्स ा ु
िहॄू आइज (हागरटाउन, मेिरल्याण्ड: िरभ्य ु एण्ड हेराल्ड पिव्लिश  
आसोिशयशन, २००२) प.ृ १६२बाट पान्तिरत। ूकाश १७मा थप ीको 
बारेमा जानकारी िदइएको छ। त्यस ी रातो पशमुािथ चड्दछे। धािमर्क र 
राजनैितक शिक्तह को गोप्य, अशु  तथा अवैध सम्बन्धलाई त्यस ीले 
ूितिनिधत्व गदर्छे। यस ी ूकाश १२मा उल्लेख गिरएको पिवऽ ीसँग 
उल्टो देिखएको ःप  छ। ती दईु ीह को तलुना: 
पिवऽ तथा शु  ी (ूकाश १२) , वेँया (ूकाश १७), ःवगर्बाट 
आएकीपानीह बाट िनःकेकी सूयर् पिहिरएकी रातो वा प्याजी र बैजनीर को 
व   पिहिरएकी बार् ह ताराह ले सिजएको मकुट लगाएकी  सनु, अमूल्य पत्थर 
र मोतीह ले सजाएकी अिज रको हमलाको मारमा परेकी अिज रले सघाएकी 
बचेखचेुका िवँ वासीह की आमा बेँयाह की आमा 
       बेँयाह की आमा भएकी बेिबलोन धेरै बेँयाह लाई उत्पादन गनर् 
व्यःत हनु्छ। परमेँ वरलाई चनुौित िदने वा उहाँको सत िवँ वासमा निहँड्ने 
आमा चचर्का धेरै छोरीह  छन ्जसले सत्य िवँ वासलाई त्यागेका हनु्छन।् तर 
बाइबल र बाइबललाई माऽ नमा े र परमेँ वरको सही बाटोमा निहँड्ने 
इसाईह ले जन्माएका झटुा िशक्षादीक्षा र परमेँ वरका जनह लाई सताउने 
इसाईह को िजम्मेवारी परमेँ वरले िलनहुु । परमेँ वरका सत्य जनह लाई 
शैतानले जितसकैु हमला गरेपिन शताब्दी औ सम्म आफ्ना िवँ वासमा अिडग 
भएर बाँिचरहेका हनु्छन।् 

    सत्य बाटोबाट फकर परमेँ वरको जनह लाई सताउने बेिबलोनको 
पतनको बारे मािनसह लाई सतकर्  गराएको ूकाश १४:८मा उल्लेख गिरएको 
छ। ती पितत धमर्का मितयारह ले पशकुो छाप वा माकार्लाई ूचलनमा 
ल्याएर मािनसह लाई धोका िदनेछन ् भनेर ूकाश १४:९-११मा यसरी 
लेिखएको फेिर हामीले हेर , "९ त् यसपिछ तेॐा ः वगर्दूत चक  सोरले यसो 
भन् दै ितनीह का पिछ आए, “यिद कुनै मािनसले त् यो पश ुर त् यसको मूितर्लाई 
पजु् यो र िनधार वा हातमा त् यसको छाप िलयो भने, १० त् यसले पिन उहाँका 
बोधको कचौरामा केही निमसाई तयार गिरएको परमेँ वरका बोधको कड़ा 
म  िपउनेछ, र पिवऽ ः वगर्दूतह  र थमुाको सामनु् ने आगो र गन् धकमा 
त् यसलाई यातना िदइनेछ। ११ ितनीह का यातनाको धूवाँ सदासवर्दा मािः तर 

161 



गइरहनेछ। ितनीह  यी नै हनु ् जसले त् यो पश ु र त् यसको मूितर्लाई पूजा 
गछर्न ्, र त् यसका नाउँको छाप िलन् छन ्। ितनीह ले िदनरात किहल् यै पिन 
आराम पाउनेछैनन ्।” यो चेतावनी जोडतोडले फेिर दोहोर् याइनेछ। बेिबलोन वा 
झटुा चचर्मा रहेका मािनसह लाई त्यहाँबाट िनःकेर आउन र अन्तको समयमा 
रहेका परमेँ वरको चचर्को बचेखचेुका िवँ वासीह सँग िमल्न अिन्तम आ ान 
गिरनेछ (ूकाश १४:१-४)। 
 

५. हे मेरा जनह  हो, बेिबलोनी पी आःथाको थलोबाट िनःकेर आऊ    

     बष देिख बाइबलका भिवंयवाणी अध्ययन गन िव ाथीर्ह ले यस 
संसारमा भएका िविभ  घट्नाह लाई चासोका साथ हेिररहेका छन।् िवषशे 
गरेर बाइबलको भिवंयवाणीसँग िमलेका यस यगुको अन्तमा भइरहेका 
घट्नाह लाई ितनीह ले िनयाली रहेका छन।् उदाहरणको लािग, यगुको 
अन्तमा अमेिरकाले खेल्ने भिूमकालाई हेनर् सिकन्छ। सन ्१८५१मा नै केही 
एडभेिन्टःटह ले ूकाश १३:११-१५मा उल्लेिखत दोॐो पशकुो शिक्त 
अमेिरकासँग तलुना गिररहेका िथए। त्यो पशकुो ःवभावसंग अमेिरकाको 
िःथितलाई िमलाउन खोज्न ु अत्यन्त उल्लेखनीय तकर्  मािनएको छ। सन ्
१८००मा पिसर्या, ृान्स, अिःशया-हँगेरी र बेलायत अझ ठूला िवँ व साॆाज्य 
शिक्तह  िथए। त्यसबेला अमेिरकामा शािन्तको लािग भनार् गिरएका सैिनकह  
केवल िबस हजारमाऽ िथए। त्यसबेला ृान्सको ूख्यात सॆाट नेपोिलयनसँग 
लड्न बेलायतले सैिनक पठाउँदा दईु लाख सैिनकह  पठाएका िथए। िवँ वको 
इितहासमा यसलाई बाटरलकुो यधु्द (सन ्१८१५मा) भनेर कहिलएको छ। 
त्यस यधु्दमा नेपोिलयन हारेका िथए। सन ्१८१४मा बेलायतले अमेिरकाको 
राजधानी वािश टन डीसीमा हमला गरेर त्यस राजधानीको भवनलाई ध्वःत 
पारेको िथयो। सन ्१८६७मा सेनापित कुःटरको नेततृ्वमा रहेको अमेिरकी 
फौज सेभेन्थ क्यालभरीलाई अमेिरकाका ःथानीय बािसन्दा अमेिरकन 
इिन्डयनका अगवुा िसिट  बलुको बहादरुह ले हराइिदएका िथए। कुनै िदन 
अमेिरका यःतो िवँ व शिक्त हनेुछ जसले पशकुो छाप (वा आइतबारलाई मा  
बलूयोग गन शिक्त) भनेर अनमुान गिररहेको बेलामा अमेिरकी राज्य आफ्नै 
देशका ःथानीय बािसन्दा अमेिरकन इिन्डयनह सँग घमासान लडाईँ लिडरहेको 
िथयो। कितपल्ट त हानर् पिन पगेुको िथयो। 
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   येशूले भिवंयवाणी गनुर्भए अनसुार संसारमा हनेु घट्नाह  पूरा 
भइरहेको हामीले देिखरहेका छ । तर संसारको अन्तमा धेरै घट्नाह को 
बारेमा खोिलन अझ बाँकी नै छ। त्यसैकारण अिहले नै हामीले "पशकुो छाप" 
वा जबरजःती आइतबारलाई नै मा  लगाउने आदेशको छाप कसैसँग पिन 
छैन भनेर मा ु अत्यन्त ज री छ। चाहे मािनसह ले चौथ  आ ा अनसुार 
हप् ताको सात  िदन शिनबारलाई पिवऽ िदन भनेर पालन गनह  होउन ् वा 
नहोउन।् 

   त्यितमाऽ नभएर यगुको अन्तमा हनेु धेरै िचन्ह तथा घटनाह  
उघािरन बाँकी नै छ। 

    ूकाश १८:१-४ गिहिरएर पढ्नहुोस।् त्यहाँ के भइरहेको छ र 
त्यसमा उल्लेख गिरएका वचनह लाई हामीले सिम्झन िकन आवँयक छ? यस 
संसारमा हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ह  भनेर दावी गिररहदा हाॆो लआय के 
हनुपुछर् भनेर ती पदह ले कसरी हामीलाई िसकाउँदछन?् हेन ुर्होस:् "1 यसपिछ 
ठूलो अिधकार भएका अकार् एउटा ः वगर्दूत ः वगर्बाट तल आइरहेका मैले देख। 
ितनको वैभवले पथृ् वी उज् यालो भयो। 2 ितनले यसो भनेर शिक्तशाली ःवरले 
कराए: “महानगरी बेिबलोनको पतन भयो, यो महानगरी भतूह को वासः थान, 

हरेक अशु  आत् मा, र हरेक अशु  तथा घिृणत पक्षीको अखड़ा भएको छ। 3 
िकनिक सबै जाितह ले त् यसको अशु  कामवासनाको म  िपएका छन ्, र 
पथृ् वीका राजाह ले त् यससँग व् यिभचार गरेका छन ्, र पथृ् वीका व् यापारीह  
त् यसको िवलािसताको ूभावले धनी भएका छन ्।” 4 तब मैले ः वगर्बाट यसो 
भिनरहेको अक  आवाज सनु: “हे मेरा मािनस हो, त् यसबाट िनः केर आओ, नऽता 
त् यसका पापह सगँ ितमीह  पिन सहभागी हनेुछौ, र त् यसका िवपि ह  ितमीह  
भोग् नेछौ।" 

    द:ुखलाग्दो वा िततो सत्यलाई ती पदह ले िचऽण गरेका छन।् यस 
संसारमा जोसकैु मािनसह ले जितसकैु अनेक  आशाका वचनह  िदएर 
मािनसह लाई िच  बझुाउन खोजेतापिन राजनैितक, नैितक र आित्मक अवःथा 
एकदमै अन्धकारमय छ भनेर िनराशजनक िचऽण ती पदह ले कोरेका 
छन।्अनेकौ धमर्को नाउँमा सिृ कतार् सनातन परमेँ वर िपतालाई 
नपजु्नेह लाई खराब तत्वह ले ूभाव पानछ भनेर ती पदह ले देखाउँदछ। 
अनेक  बाद, धमर्, राजनीित, आशा, नवयगु आिदका भाषणह ले मािनसह लाई 
ल  पािररहेको बेलामा अक  ःवगर्दूत ःवगर्को वैभव र ज्योित ारा यस 
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संसारलाई उज्यालो पािरनेछ भिनएको छ। परमेँ वरका िवँ वासी 
भक्तजनह लाई कितपय कुराह  थाहा नहोला, य िप ितनीह  ितनीह लाई 
बेिबलोन पी िनकाय वा क्षेऽबाट िनःकेर आउन त्यस ःवगर्दूतले आ ान 
गिररहेको देखाउँछ। त्यसको अथर् यगुको अन्तसम्म बेिबलोन पी अधमीर् 
ःथानबाट िनःकेर आउने परमेँ वरका जनह  चपुलागेर बःने होइन तर त्यस 
िभऽ रहेका मािनसह लाई बोलाउन र उ ार िदलाउन अिन्तम समयसम्म 
सिबय हनुपुछर् ूितव  हनुपुदर्छ। 

     बेिबलोन पी अधमीर् ःथान वा के्षऽमा अझै पिन रहेका मािनसह लाई 
परमेँ वरले "मेरा जनह  िनःकेर आऊ" भनेर आ ान गनुर् भएको वचन हाॆो 
िनिम्त िकन अथर्पूणर् छ? जब हामी कुनै नयाँ मािनससँग सम्पकर् मा आउँछ  तब 
त्यो वचनलाई हामीले सम्झन ुिकन ज री ठा पुदर्छ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: जब शैतानले परमेँ वरको दश आ ाह मािथ आबमण गछर् भने 
त्यो परमेँ वरमािथकै आबमण ठहिरन्छ। त्यसको अथर् शैतानले परमेँ वरको 
सावर्भौमस ा र अिधकारमािथ आबमण गरेको ूमािणत  गछर्। त्यसकारण 
यगुको अन्तका िदनह को िनणार्यक घट्नाह मा शैतानले परमेँ वरका 
आ ाह लाई पालन गन भक्तजनह लाई आबमण गन िनँ चय छ (ूकाश 
१२:१७,१४:१२)। िकनभने यस संसारको अन्तमा परमेँ वरका जनह लेमाऽ 
शैतानूित बफादारी हनु अःवीकार गनछन।् परमेँ वरको िखलाफमा जनु यु  
ःवगर्मा थालनी भयो त्यो यु  यस संसारमा चिलनै रहनेछ र जसरी शैतानलाई 
ःवगर्मा हराइएको िथयो त्यसरी नै यस पथृ्वीबाट पिन हराइिदनेछ। ःवगर्मा 
शैतानले परमेँ वरसँग यु  गनुर्को उ ेँय परमेँ वरका आ ाह लाई हटाउन ु
िथयो। त्यही काम सम्प  गनर् उसले सिृ कतार्सँग िबिोह गनर् कदम चालेको 
िथयो। उसलाई ःवगर्बाट फ्यािकएतापिन यस संसारमा परमेँ वर र उहाँका 
जनह सँग िनरन्तर पमा लडाईँ जारी राख्यो। िविभ  धमर्ह को नाउँमा 
मािनसह लाई अन्धा बनाउने र ितनीह लाई परमेँ वरको व्यवःथा वा 
नीितलाई उल्ल न गनर् लगाउने ूयास शैतानले गिर नै रहेको छ। 
परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह लाई पूरै मा  निदएर होस ्वा एउटा 
आ ालाई माऽ  भएपिन मा  निदएर होस ् त्यसको अिन्तम पिरणाम एउटै 
हनेुछ, जनु शैतानको ध्येय हो। दश आ ाह मा एक आ ालाई माऽ नमान्दा 
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पिन पूरै आ ाह  नमानेकै ठहछर् र त्यो मािनस सबै आ ाह  नमा े दोषमा 
पछर्। याकूब १:१०।"- एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, ५८२बाट 
पान्तिरत। 

 

िचन्तनमनन: 
अ) संसारमा भइरहेका िविभध घट्नाह को बारेमा सोच्नहुोस।् अन्तको 

समयमा हामीले गनुर्पन िवँ वासका िवषयमा ती घट्नाह ले कसरी 
औलँ्याइरहेका छन ्सो सोच्नहुोस।् अ  के के घट्नाह  हनैु बाँकी 
छन?्  येशूको आगमन यस बेला हनु्छ त्यस बेला हनु्छ भनेर िविभ  
समयलाई तोक्ने बानीबाट पर रहेर, अितवादी हनुबुाट जोिगएर र 
बाइबलले भनेका भिवंयवाणी र एलेन जी ाइट ारा िसकाइएका 
तिरका झ यसो हनु्छ त्यसो हनु्छ भ  ेमनिःथितमा नलािग घिटरहेका 
घट्नाह लाई मध्य नजर राखेर शैतानको चालबाजीबाट हामी कसरी 
चनाखो भएर बःने? 

आ) कसैको पूजा वा आराधना गनुर् भनेको के हो? कुनै वःत ुवा मािनस 
वा धारणाको पूजा गनुर् भनेको के हो? अथार्त ् कुनै मूितर्को अगािड 
िशर नझकुाए पिन त्यसलाई मनले ढोग्न ुभनेको के हो? 

इ) सबै मािनसह  अिन्तम समयको चचर्मा सामेल नभएतापिन 
परमेँ वरका जनह  अन्य संम्ूदाय, धािमर्क आःथा वा बेिबलोन पी 
थलोमा छन ्भनेर याद गनुर्को अथर् के हो? बेिबलोन जनु आधिुनक 
इराक कुनै खास देश नभइकन केवल ूतीकमाऽ हनुकुो अथर् के हो? 
मािनसह को राजनैितक िवँ वास, आित्मक िवँ वास जे भएतापिन 
ितनीह लाई हामीले जानेका वा थाहा पाएका ससुमाचार सनुाउन े
कुरालाई िकन िनरन्तर जारी राख् नपुछर्? 
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कथा १० 

म िनःकेर गए ँ
इदा इलजाबेथ देिभज, ६५ 

वेःट भिजर्िनया, अमेिरका 
                                     
          अमेिरकाको वेःट भिजर्िनयामा बेक्ले सहरमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
चचर् छ। म सानी छँदा मेरी हजरु आमाले मलाई ूत्येक बधुवार बेलकुा 
बाइबल अध्ययन गनर् मलाई त्यस चचर्मा पठाउन ुहनु्थ्यो। अिन फेिर िबहान 
साबथ चचर् जान धेरै टाढा िहँडेर जानपुथ्य । मैले जानै पथ्य । साबथमा मैले 
केही पिन गनर् सकेकी िथइन त्यसकारण चचर्मा जानै पथ्य  र चचर्पिछ फेिर 
िहँडेर घर फकर् नपुथ्य । 

   हामी सात जना दाजभुाइ र िददी बिहनीह  िथय । म सबभन्दा 
कान्छी िथए।ँ म हजरु आमाको घरमा हकुकी िथए।ँ मेरी हजरु आमा क र 
एडभेिन्टःट िथइन।् मैले छोटो जामा लाउन ु हुँदैनथ्यो। ूत्येक शबुबार 
बेलकुा मैले बाइबल पढ्नपुथ्य । शबुबार घाम अःताएपिछ शिनबार घाम 
नअःताएसम्म कसैले पिन काम गनुर्हुँदैनथ्यो। आइतबारको अ  कुनै पिन 
चचर्ह मा जान मलाई अनमुित िथएन। मेरो जीवन केवल ःकुल र चचर्मामाऽ 
िसिमत िथयो। 

   जब म १४ वषर्की भए ँतब म अ  दाजभुाइ िददी बिहनीह सँग न्यू 
योकर् मा बःन गए।ँ त्यहाँ मेरा साम ु ठूला सहर, ठूला सपना र सहरी 
रमझमह  िथए | मैले चचर् जान छोड। कलेज पढेपिछ मैले एउटा बीमा 
कम्पनीमा लेखापालको काम गर र पिछ सरकारको ूख्यात वालिःशट िधतो 
संःथा अथार्त ् ःटक माकटमा अिडटर अथार्त ् लेखा परीक्षक भएर काम गनर् 
थाल। म आइतबार चचर्मा जान थाल। मैले िबबाह पिन गिरसकेकी िथए।ँ 

   अिन एक रात मैले सपना देख। म खेत जोत्दै िथए।ँ म सानी हुँदा 
मेरी हजरु आमाले उनको बारीमा शयाक्टर लगाएर खनाउनहुनु्थ्यो। जब म 
ब्युझेँ मैले सोच, "मेरी हजरु आमाको घरमा जान मलाई सपना िदइएको 
होला" भनेर मैले स चे। मेरा ौीमान र मैले एउटा घर बनाउन चाहेका 
िथयौ। मेरी हजरु आमाबाट पाएको जग्गामा नै घर बनाउने मैले िनणर्य गर। 
उनको देहान्त भएको पिन धेरै समय िबितसकेको िथयो। सरकारी कमर्चारी 
भएका मेरा ौीमानले वेःट भिजर्िनयामा घर बनाउन त्यित चासो देखाएका 
िथएनन ् तैपिन जब हामी अमेिरकाको राजधानी वािश टन िडसीमा काम गद 
िथय  त्यही समयमा मेरै जग्गामा घर बनेको िथयो। 

1



   जब हामी कामबाट अवकास भएपिछ वािश टनबाट बेक्लेमा फकर 
आफ्नै घरमा र  तर त्यःतो राजधानी सहर छोडेर मेरो बाल्यकालको घरमा 
म िकन फक होला भनेर म सोच्न थाल। मैले केही नयाँ साथीह  त बनाए ँ
तर मैले ूभसँुग सोध, "होइन, म यस ठाउँमा िकन छु?" 
 अिन एक िदन बाइबलको भिवंयवाणी सेिमनारमा भाग िलन मैले एउटा 
िनम्तो मेरो हलुाकको बाकसमा पाए।ँ मेरा नया ँसाथीह लाई मसँग आउन   
अनरुोध गर तर ितनीह  मानेनन।् पिछ म आफू एक्लै भएपिन जान्छु भनेर 
िनणर्य गर। 

    सेिमनारको चौथ  रात ूचारकले ूकाश र दािनएलको पःुतकमा 
उल्लेख गिरएको पशहु को बारेमा व्याख्या गरे।अिन म त पिहलो पल्ट 
एडभेिन्टःट ससुमाचार ूचारको कायर्बममा भाग िलइरहेको पो रहेछु भनेर 
थाहा पाए।ँ जब मैले शु मा कायर्बममा भाग िलए ँ तब म एडभेिन्टःट 
ससुमाचारीय कायर्बममा भाग िलएको छु भनेर मेरो मनमा पिन आएको 
िथएन। अिन मेरी हजरु आमाले एडभेिन्टःट िशक्षामा मलाई हकुार्उनभुएको 
मैले सम्झ र मैले एक्लोपनाको महससु गर। म कायर्बममा एक्लै िथए ँर मेरो 
एक जना साथीपिन मसँग आउन मानेका िथएननन।् मैले सोच, "यिद मैले यो 
कायर्बममा भाग िलइरह भने मैले मेरा सबै साथीह लाई गमुाउन ुपनछ।" 
   त्यसकारण जब कायर्बम शु  भयो म उठ र ह  न प  बािहर 
िनःकन ढोकामा आए।ँ अिन एउटी मिहला जसले मेरो नाउँ पिहलो िदनमा 
दतार् गरेकी िथइन ्उनले मलाई रोकेर सोिधन,् "तपाईँ कहाँ जाँदै हनुहुनु्छ?" 
"यी सबै कुरा मैले मेरो जीवनमा सिुनसकेको छु" मैले जवाफ िदए।ँ मैले मेरी 
हजरु आमाको बारेमा भन। उनले मलाई कही ँजान िदएकी िथइनन ् केवल 
चचर् जान र बाइबल पढ्नमाऽ अ॑ाउँिथन ् मैले भन। तर त्यो केवल 
बहानामाऽ िथयो। तर मलाई िनयाॐो लािगरहेको िथयो र मसँग साथी भएको 
भए हनु्थ्यो भनेर मलाई लािगरहेको हनु्थ्यो। 

    ती मिहला जसको नाउँ  नेवमी िशकोमी िथयो, उनी मःुकुराइन,् 
उनले मलाई ःवागत गरे झ मलाई लािगरहेथ्यो। उनी बाइबल वकर् र िथइन।् 
उनले मलाई बाँकी कायर्बममा आउन अनरुोध गिरन।् उनको त्यो िमऽतापूणर् 
व्यबहारको मलाई खाँचो भएको िथयो। 

   म आफू बसेको मेचमा फकर आए ँर मिहनाभिरको लामो कायर्बममा 
मैले भाग िलए।ँ ूत्येक बेलकुा नाओमीले मलाई अ ालो मारेर मःुकुराउँदै 
अिभभादन गिथर्न। उनको कामको व्यःतताले गदार् चाहेरपिन उनी मसँग बःन 
भ्याएकी िथइनन।् तर अब कोठामा म एक्लै छैन मेरो साथी छ भ े अनभुव 
मैले गनर् थाल। 
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    जब मैले ूचारकले सनुाएका वचनह  सनु तब मलाई मेरो 
बाल्यकालको सम्झना भयो। म फेिर सानी छाऽा भए जःतै आभास भइर ो। 
म सानी हुँदा पाःटरले मलाई बाइबलका सत्यह  िसकाउन ु भएको त्यो 
पलह को पिन याद आयो। 

   त्यही समय जब ूचारकले बिप् तःमा िलन चाहनेह  को-को हनुहुनु्छ 
भनेर सोधे तब म पिन अगािड सर। मलाई म आफ्नै घरमा आएको छु जःतो 
लागेको िथयो। सेप् टेम्बर २०१६मा १६जनाले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा 
िलए। त्यसमा म पिन एक जना िथए।ँ ६५ वषर् अिघको समयलाई फकर हेदार् 
मेरी हजरु आमाले बाइबलका सत्य वचनह  मेरो अ  अ मा खोपेर रािखिदन ु
भएको सत्यलाई मैले महससु गर। परमेँ वरले मलाई जिहले पिन सरुिक्षत 
राख् नहुनु्थ्यो। अब मलाई थाहा भयो परमेँ वरले मलाई िकन वेःट भिजर्िनयामा 
बोलाउनभुयो। अब परमेँ वरले के गनर् चाहनहुनु्छ त्यसतफर्  लम्कन म सकेकी 
छु। 

    वषर् ६५की इडा एिलजाबेथ देिभज हालमा बेक्ले सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्मा मिहला सेवाकायर्बमको संयोजक हनुहुनु्छ। (इडा 
एिलजाबेथले आन्ियु ुमेकचेसीसँग कुराकानीगरेको आधारमा तयार पािरएको ) 
 

वेःट भिजर्नयाको बारेमा थप जानकारी: 
अ )  वेःट भिजर्िनया राज्यमा ७५ूितशत जग्गा जङ्लले ढाकेको छ। 

आ)  अमेिरकाको इितहासमा वेःट भिजर्िनयामाऽ एक यःतो राज्य हो जसलाई 
अॄाहम िल नले छु ै राज्य भएको घोषणा गरेका िथए। 

इ)  धेरै पहाडह  भएकोले किहलेकाही ँ वेःट भिजर्िनयालाई अमेिरकाको 
िःवटजरलान्ड पिन भिनन्छ। 

ई)  वेःट भिजर्िनया अत्यन्त दिक्षणीउ र र उ रदिक्षणी राज्य भनेर पिन 
िचिनन्छ। 

उ)  अक्टोबर ६, १८९६मा ूथम पटक पैसा ितनर् नपन हलुाकी सेवा वेःट 
भिजर्िनयमा शु  भएको िथयो। पिछ अमेिरकाभरी त्यो अवधारणा 
फैिलएको िथयो। 

ऊ)  वेःट भिजर्िनया राज्यको मखु्य जनावर कालो भाल ुहो ।  राज्यको मखु्य 
चरा  भने  कािडर्नल हो। 

ए)  सन ्१९४७मा वेःट भिजर्िनयाको हािम्लन भ े गाउँमा रहेको चक ियगर 
िवँ वको पिहलो हवाइ याऽ ु िथए जो ध्वनीको गितभन्दा िछटो उड्न 
सफल भएका  िथए।                              
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