
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश १४:८, ूकाश १६::१९, यशैया ५२:९, 
ूकाश १८:१-१०, ूकाश १६:१२-१६, १ राजा १८:१-४० र १ कोरन्थी 

१५:१,२। 

यस अध्यायका मूल सार पद: "त् यसको िनधारमा एउटा नाउँ लेिखएको िथयो: 
रहः य पथृ् वीका वेँ याह  र िघनलाग् दा कुराह की आमा महान ् बेिबलोन।" 
ूकाश 17:5 ( पान्तिरत)। 

    ूकाशको पःुतक अनेक  ूतीकको ूयोगको कारण झ  बझु्न किठन 
छ। कितपय भाषा र ूतीक िसधै परुानो करारबाट िनकािलएका छन।् 
उदाहरणमा बेिबलोन नाउँ छ पटक ूकाशको पःुतकमा ूयोग भएको छ। तर 
त्यो शब्दले खास गरेर पौरािणक बेिबलोन वा नाबूकदनेसरको राज्यलाई 
औलँ्याएको होइन। त्यो राज्य त सय  वषर् अिघ िबतेको इितहासको पानाले 
बताउँछ। तर सत्य र असत्य के हो भनेर परुानो करारले देखाएको ूतीकलाई 
यूह ाले ूयोग गरेका हनु।् राजनैितक र धािमर्क शिक्त जसले परमेँ वरका 
जनह लाई दवाएका िथए र सताएका िथए ती शिक्तह ले संसारको अन्तमा 
पिन परमेँ वरका जनह लाई सताउने छन ्भनेर त्यस शिक्तलाई बेिबलोन भनेर 
सम्बोधन गिरएको हो। 

   त्यःतै आर-मागेड् डोन भ े शब्द पिन केवल ूकाशको पःुतकमामाऽ 
देिखन्छ। त्यो शब्द िहॄू भाषाबाट िनकािलएको देिखन्छ। "मेिगडोको पहाड" 
भ े ःथान पौरािणक इॐायलमा एक ठाउँ िथयो। कितपय मािनसह ले त्यही 
ठाउँ अथार्त मेिगडोमा संसारको अन्तमा महान ्यु  हनेुछ भनेर धेरैले अनमुान 
गरेको पाइन्छ। बेिबलोन र आर-मागेड् डोन भनेको के हो र बाइबलले ती 
ूतीकह लाई कसरी व्याख्या गदर्छ सो िवषयलाई हामी यस अध्यायमा 
हेनछ । 
 

१. "ूचण्ड बोधको म "  

       ूकाशको पःुतकको देहायका पदह मा बेिबलोनको बारेमा छ ठाउँमा 
सम्बोधन गिरएको छ। परुानो करारमा पिन बेिबलोनलाई सम्बोधन गिरएको 

१२ 
 
 
 

बेिबलोन र आर–मागे  डोन 
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सन्दभर्मा ूकाशको पःुतकले अिन्तम समयलाई लिक्षत गरेर उल्लेख गरेको 
बेिबलोनले हामीलाई के िसकाउँछ? हेन ुर्होस:् ूकाश १४:८ "अिन एउटा अक  
ः वगर्दूत, अथार्त ् दोॐाचािहँ यसो भन् दै पिछपिछ लागे, “पतन भयो! जाित-जाितलाई 
आफ् नो व् यिभचारका बोधको म  िपउन लाउने महान ् बेिबलोनको पतन भयो।”, 
ूकाश १६:१९ "त् यो महानगरी ितन भागमा टुबा-टुबा भयो, र देश-देशका 
सहरह  ध् वंस-िवध् वंस भए। परमेँ वरलाई महान ् बेिबलोनको याद आयो, र 
उहाँले आफ् नो बोधको भयानक म ले भिरएको कचौरो त् यसलाई िपउन 
िदनभुयो।" , ूकाश १७:५ "त् यसको िनधारमा एउटा नाउँ लेिखएको िथयो: 
रहः य पथृ् वीका वेँ याह  र िघनलाग् दा कुराह की आमा महान ् बेिबलोन।" र 
ूकाश १८:२,१०,२१ "2 ितनले यसो भनेर शिक्तशाली सोरले कराए: 
“महानगरी बेिबलोनको पतन भयो, यो महानगरी भतूह को वासः थान, हरेक 
अशु  आत् मा, र हरेक अशु  तथा घिृणत पक्षीको अखड़ा भएको छ।...१० 9 
त् यससँग व् यिभचार गन र सखु-िवलासमा रहने पथृ् वीका राजाह  त् यो जलेको 
धूवाँ देखेर त् यसको िनिम् त नेछन ् र िबलौना गनछन ्। 10 त् यसको यातनाको 
डरले टाढ़ै उिभएर ितनीह ले यसो भन् नेछन ्, “हाय! हाय! तँ महानगरी, तँ 
शिक्तशाली बेिबलोन! एकै िछनमा नै तेरो दण् ड तँमािथ पर् यो।... 21 तब एउटा 
शिक्तशाली ः वगर्दूतले ठूलो जाँतोजः तै एउटा ढु ा उठाए, र यसो भनेर त् यसलाई 
समिुमा फाले, “यसरी नै महानगरी बेिबलोन ठूलो वेगले फािलनेछे, र त् यो फेिर 
किहल् यै पाइनेछैन।" 

     कितले बाइबललाई दईु सहरह को कथा भनेर भन्दछन।् ती 
सहरह  हनु ् य शलेम र बेिबलोन। य शलेम परमेँ वरको र उहाँसँग 
गिरएको करार अनसुार चल्ने मािनसह को सहर हो भनेर बाइबलमा 
औलँ्याइएको छ। (भजन १०२:२१, यशैया ५२:९, यशैया ६५:१९ र 
ूकाश ३:१२) तर बेिबलोन: सताउने बेँया, ज ाँहा, दवाउने, िहँॐक, 
झटुोधमर् र परमेँ वरको िव मा सरासर खडा भएर चनुौित िदने सहरको 
पमा िचिनन्छ। 

   उदाहरणमा बाबेलको धरहरालाई िलन सिकन्छ (उत्पि  ११:९)। 
बाबेल भ े िहॄू भाषाको त्यही शब्द हो जनु शब्दले बेिबलोनको राज्यलाई पिन 
सम्बोधन गिरएको छ। जब पऽसुले बेिबलोनको चचर्बाट अिभवादन पठाउँछन, 
त्यसबेला उनी जीणर् भएको बेिबलोन अथार्त ्आधिुनक इराकको एक भागमा 
िथए। तर उनले बेिबलोन भन्दा रोमलाई सम्बोधन गरेका िथए जसले चचर् वा 
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परमेँ वरका जनह लाई सताइरहेको िथयो। ूकाशको पःुतक सिहत सम्पूणर् 
बाइबलमा बेिबलोन भ े शब्द ूयोग गिरन्दा त्यो केवल आधिुनक इराक 
अथार्त ् पौरािणक बेिबलोनलाई माऽ सम्बोधन नगिरएर सनातन परमेँ वरको 
दुँ मनी तत्वलाई जनाएको पाउँछ । रोमको भिूमकालाई हेदार् र त्यसले 
परमेँ वरका सत्य वचनलाई लकुाएर दु तालाई उचाल्ने तत्वको सन्दभर्मा जब 
पऽसुले “बेिबलोन“ भनेर सम्बोधन गदर्छन ्त्यसलाई अथर्पूणर् मा ुपछर्। 

संसारमा र परमेँ वरका जनह लाई नराॆो ूभाव पान बेिबलोनको वारेमा 
देहायका पदह ले कसरी देहम्बोधन गरेको छ? हेन ुर्होस: ूकाश १४:८ "अिन 
एउटा अक  ः वगर्दूत, अथार्त ् दोॐाचािहँ यसो भन् दै पिछपिछ लागे, “पतन भयो! 
जाित-जाितलाई आफ् नो व् यिभचारका बोधको म  िपउन लाउने महान ् 
बेिबलोनको पतन भयो।” र ूकाश १८:३ "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 ्।” 

     ूकाशको पःुतकमा उल्लेख गरे अनसुार बेिबलोन अत्यन्त ॅ  र 
सारा संसारमा कुनै न कुनै हदमा ॅ  ूभाव पान शिक्तको ूतीक हो भ े 
कुरामा दईुमत छैन। "उनको बेँयाको म को बोध" (ूकाश १४:८) भन्दा 
झटुो िशक्षादीक्षा, झठुो धमर् वा मािनसलाई सिृ कतार् परमेँ वरबाट टाढा राख् ने 
आःथा र ॅ  चालचलन र त्यसको दःुपिरणामलाई सम्बोधन गदर्छ। बेिबलोन 
दु , आतङ् ककारी, ॅ  र खराब शिक्तको सञ् जाल हो जसले सारा संसारलाई 
कुनै न कुनै पमा ूभाव पादर्छ (ूकाश १८:३)। 

    आजको संसारलाई हेन ुर्होस।् समाचार पऽह  पढ्नहुोस।् टेिलिभजन 
वा मोबाइलमा हेन ुर्होस।् मािनसह  कसरी ॅ  भइरहेका छन,् मािनसह  
अनेक  धमर्, राजनैितक र सामािजक बादह को नाउँमा कसरी अन्यौलमा 
पिररहेका र जात, वणर्, वगर् आिदको नाउँमा कसरी लडाई गिररहेका छन?् ती 
कुराह को ूभाव हामीमा पनर् निदइ हाॆो िवँ वास येशूमा कसरी अिडग राख्न ेर 
उहाँको वचनमा कसरी वचनब  भएर बःने भनेर हामीले आफैलाई कसरी 
सजग गराउने? 
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२. बेिबलोनको पतन भयो   

         बेिबलोन जितसकैु ॅ  र खराब तत्वह को िवँ वब्यापी आमा 
भएतापिन एक िदन त्यसको पतन हनेुछ भनेर ूकाशको पःुतकले िसकाउँदछ। 

   सारा िवँ वको अगािड अित महान ्भनेर कहलाइने बेिबलोनको बारेमा 
ूकाश १८:१-१०ले के भन्दछ? 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, 5 िकनिक त् यसका 
पापह  ः वगर्सम् मै थुू ो लागेका छन ्, र परमेँ वरले त् यसका अधमर्ह  
सम् झनभुएको छ। 6 त् यसले जे गरेकी िथई त् यही त् यसलाई देओ, त् यसले गरेका 
कामको दोबर त् यसलाई फकार्इदेओ त् यसले प् यालामा जे भरेकी िथई, त् यसको 
दोबर कड़ा हनेु गरी त् यसलाई देओ। 7 त् यसले जि  गौरव र सखु-िवलास 
गरेकी िथई, त् यि कै त् यसलाई यातना र शोक देओ। िकनिक त् यसले मनमा 
भन् दछे, ‘महारानी भएर म बसेकी छु, म िवधवा होइन,ँ मैले किहल् यै शोक 
गनुर्पनछैन।’ 8 ‘यसकारण एकै िदनमा त् यसमािथ िवपि ह  आउनेछन ्– मतृ् य,ु 

शोक र अिनकाल। आगोले त् यो भः म पािरनेछे, िकनिक त् यसको इन् साफ गन 
परमूभ ु परमेँ वर शिक्तशाली हनुहुनु् छ।” 9 त् यससँग व् यिभचार गन र सखु-
िवलासमा रहने पथृ् वीका राजाह  त् यो जलेको धूवाँ देखेर त् यसको िनिम् त नेछन ् 
र िबलौना गनछन ्। 10 त् यसको यातनाको डरले टाढ़ै उिभएर ितनीह ले यसो 
भन् नेछन ्, “हाय! हाय! तँ महानगरी, तँ शिक्तशाली बेिबलोन! एकै िछनमा नै तेरो 
दण् ड तँमािथ पर् यो।”  
    ूकाश १४:८मा बेिबलोनको बारेमा िदइएको दोॐो ःवगर्दूतको 
सन्देश ूकाश १८:२मा दोहोर् याइएको छ।बेिबलोन पी खराब तत्व कितको 
ॅ  भएको छ भनेर ूकाशको पःुतकले व्याख्या गदर्छ।"येशूको आगमन 
पिहले शैतानले अनेक  चमत्कार, शिक्तशाली र गजबको झटुा कामह  गरेर 
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मािनसह लाई अधमर्ितर लान धोका िदनेछ भनेर बाइबलले खलुासा गदर्छ। 
परमेँ वरको सत्यलाई ूमे गरेर मािनसह ले मिुक्त नपाउन ् भनेर शैतानले 
अनेक  ॅम गरेर मािनसह लाई मोहमा पछर्।त्यसले अधमर्, झटु, दु ता र 
खराबीलाई ठीक छ भनेर मािनसको िदमागमा घसुाइिदन्छ। २ थेःसोिलिनकी 
२:९-१२मा उल्लेख गिरएको छ: "9 शैतानको कामकाजबमोिजम पापको 
मािनस सारा शिक्त र छलपूणर् िचन् हह  र चमत् कारसिहत, 10 र नाश 
हनेुह लाई छलमा पान समः त दुं  टतासिहत आउनेछ, िकनिक ितनीह ले 
सत् यलाई ूमे गनर् र त् यसरी बाँच् न इन् कार गरे। 11 यसैकारण ितनीह ले 
झूटा कुरामा िवँ वास ग न ् भनेर परमेँ वरले ितनीह मािथ एक शिक्तशाली 
ॅम पठाउनहुनु् छ, 12 तािक सत् यमािथ िवँ वास नगन, तर अधािमर्कतामा 
आनन् द मनाउने सबै जना दोषी ठहिरऊन ्।" जब चचर् र इसाई जगतका 
शिक्तह  एक हनेु िःथितमा पगु्छन ्तब बेिबलोनको पतन पूणर् पमा हनेुछ। 
मािनसलाई परमेँ वरबाट भडकाइरहने तत्वको ूगित भइरहेतापिन ूकाश 
१४:८को भिवंयवाणी भिवंयमै छ।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ 
३८९,३९०बाट पान्तिरत। 

    त्यो भिवंय कहाँ छ सो कुरा परमेँ वरलाई माऽ थाहा छ। तर 
हामीलाई यो माऽ थाहा छ िक आित्मक बेिबलोनले एक िदन परमेँ वरको 
न्यायको सामना गनुर्पनछ िकनिक त्यसको दु ताले मािनसह लाई होिमिदएको 
छ। "त्यसका पापह  ःवगर्सम्मै पगेुका, र परमेँ वरले त्यसका 
दु कमर्ह लाई सम्झनभुएको छ वा देख् नभुएको छ" (ूकाश १८:५)। यहा ँ
व्यक्त गिरएको भावना वा भाषाले परुानो करारको पौरािणक बेिबलोनलाई 
सम्झाउँछ (यिमर्या ५१:८,९ "8 अब बेिबलोन एक् कािस ढल् नेछ र टुबा-टुबा 
पािरनेछ। त् यसको िनिम् त िवलाप गर! त् यसको दखुाइको िनिम् त लेप ल्याओ, 

सायद त् यो िनको हनु् छ िक! 9 “ ‘हामीले बेिबलोनलाई िनको पान िथय , तर त् यो 
िनको हनु सक् दैन। त् यसलाई छोिड़िदय , र हामी आ-आफ् नो देशमा गइहाल । 
िकनिक त् यसको इन् साफ आकाशसम् मै पगेुको छ, यो बादलसम् मै अग् लो उठेको 
छ’")। त्यसको अथर् न्यायको समय आउने िनिँ चत छ। अत्याचारीह मािथ 
आउने न्यायलाई हामीले अचम्म  मा ु हदैुन। पौरािणक इितहासको 
बेिबलोनले न्यायको सामना गनुर्परेको िथयो (दािनएल ५)। ूत्येक व्यिक्तले 
आफ्नो कामको लेखा जोखा िदनपुनछ र न्यायको सामना गनुर्पनछ। अिहले 
बेिबलोन पी शिक्तले जितसकैु शिक्तको ूदशर्न गरेतापिन आफ्नो दु ताको 
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लेखाजोखा िदनपुनछ। तर येशूलाई िवँ वास गनह  ढुक् क हनुपुछर् िकनिक 
जब ितनीह  परमेँ वरको न्यायको सामनेु खडा हनु्छन तब ितनीह को लािग 
बोिलिदने येशू भी  हनुहुनेुछ (१ यूह ा २:१, दािनएल ७:२२)। यिद येशूले 
हाॆो िनिम्त वकालत गनुर्भएन भने हाॆो भिवंय पिन बेिबलोनको जःतै हनेुछ। 

यस संसारमा भएका र भइरहेका अन्याय, अत्याचार, दु ता र पापको 
नाच सबैले परमेँ वरको अिन्तम न्यायको सामना गनुर्पनछ र ितनको हनेुवाला 
िबनासको खबरले तपाईँलाई कःतो सान्त्वना िमल्दछ?  
 

३. आर-मागेड् डोन 
       कितपय इसाईह लाई समेत ूकाशको पःुतकको बारेमा धेरै ान 
छैन। तैपिन उक्त पःुतकमा भएको एक शब्द वा िचऽले चािहँ धेरै ख्याती 
पाएको छ: त्यो हो आमर्गे न (ूकाश १६:१६ "ितनीह ले राजाह लाई त् यस 
ठाउँमा भेला गरे जसलाई िहॄू भाषामा आर-मागे ोन भिनन् छ।")। 
परमेँ वरलाई िवँ वास नगन सांसािरक वा लौिकक संःकृितमा पिन यो शब्द 
ूख्यात छ। यसले संसारमा हनेु अिन्तम यु को बारेमा िचऽण गदर्छ, जसले 
यो पथृ्वी भिवंयमा ध्वःत हनेुछ भ े वारेमा मािनसह लाई सूिचत गिररहेको 
छ। अमेिरकाको ूख्यात िफल्म संःथा हिलउडले आर-मागे ोन नाउँ गरेको 
िफल्म बनाएको छ। एक महान ्(ठूलो) िपण्ड आकाशबाट खसेर यो पथृ्वीमा 
ठोिकनेछ र पथृ्वी िछया िछया भएर ध्वःत हनेुछ भनेर उक्त िफल्मले देखाएको 
छ। त्यसको अथर् परमेँ वरलाई िवँ वास नगन, चचर्मा नजाने सांसािरक 
मािनसह को िदमागमा पिन एक िदन पथृ्वी ध्वःत हनेुछ भ े कुरामा िवँ वास 
रहेको  देिखन्छ। 

      फेिर कितपय इसाईह ले ूकाशको पःुतक पढेर अक्षरस पमा 
आर-मागे ोन को अथर् मध्यपूवर्देशह मा हनेु ठूलो सैिनक यु लाई 
औलँ्याउँछन।् संसारको अन्तमा ती देशह  बीच ठूलो िभडन्त भएर यो संसार 
ध्वःत हनेुछ भनेर ूकाशको पःुतक पढ्ने िव ानह  िनँकषर् िनकाल्दछन।् 
एउटा िफल्ममा दईु करोड सैिनकह  पूवीर् इॐाएलमा गएर आबमण गरेको 
घटना देखाइन्छ। िविभ  सैन्य शिक्त र अ स को ूदशर्न र राजनैितक 
न्दले संसारको अन्त हनेुछ भन्छन ्भने अिन्तम यु  इॐाएलको मेिग ोन भ े 
ठाउँमा भयानक यु  भएर पथृ्वीको अन्त हनेुछ भनेर बाइबलका िव ानह ले 
नै बताइरहेकाछन।् तर संसारको अन्तको बारेमा बाइबलले सबैले अनमुान 
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गरेको भन्दा एकदम फरक िचऽ देखाउँदछ। बाइबलले आर-मागे ोनको 
यु लाई अिन्तम चरणको यु  भनेको छ। यो कुनै रा ह को िखचातानीपूणर् 
यु  होइन तर शैतान र परमेँ वरको बीचमा भइरहेको यु को अिन्तम यु  
हो। कुनै राजनैितक, आिथर्क र धािमर्क संघषर्ले ल्याउने यु  आर-मागे ोनको 
यु  होइन तर ती तत्वह ले केही भिूमका भने अवँय खेलेका हनु्छन।् यसमा 
कुनै सन्देह छैन। 

   ूकाश १६:१२-१६मा िचऽण गिरए अनसुार आर-मागे ोनको बारेमा 
हामी के िसक्न सक्छ ? हेन ुर्होस:् " 12 तब छैट  ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो 
महानदी यूृेिटसमा खन् याए, र नदीको पानी सिुकहाल् यो र पूवर्बाट आउने 
राजाह का िनिम् त मागर् तयार भयो। 13 तब मैले अिज रको मखुबाट, त् यस 
पशकुो मखुबाट र झूटो अगमवक्ताको मखुबाट भ् यागतुाह जः ता तीन वटा 
घिृणत आत् माह  िनिः करहेका देख। 14 ितनीह  चमत् कार देखाउने 
दुं  टात् माह  हनु ्। ितनीह  समः त संसारका राजाह कहा ँ जाँदछन ्, र 
सवर्शिक्तमान ् परमेँ वरको महान ् िदनमा यु  गनर्लाई ितनीह लाई भेला गछर्न ्। 
15 “हेर, म चोरजः तै आउनेछु। त् यो धन् य हो, जो जागा रहन् छ र आफ् नो 
वः ऽको रक्षा गछर्। नऽता त् यो ना  ैिहँ  नेछ, र त् यसको नग् नता देिखनेछ।” 16 
ितनीह ले राजाह लाई त् यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई िहॄू भाषामा आर-
मागे ोन भिनन् छ।" 

     मािथ िचऽण गिरएको भाषा अक्षरस नभएर सा ेितक हो भनेर थाहा 
पाउनपुछर्। सागन वा भयानक अिज रजःतो सपर्को मखुबाट भ्यागतुा जःता 
आत्माह  आइरहेको, झटुो अगमवक्ताको मखुबाट र पशकुो मखुबाट पिन ती 
भ्यागतुाह  िनिःकरहेका रे! (झटुो अगमवक्ता वा भिवंयवाणी गन व्यिक्त भन्दा 
ूकाश १३:११मा उल्लेिखत जमीनको पश ुभ े जनाउँछ भने अिज र भन्दा 
ूकाश १३ मा उल्लेख गिरएको परमेँ वरको िवरोधी शिक्त हनु्छ)। परमेँ वर 
र शैतानको बीचमा हनेु महान ्यु मा शैतान वा दु का आत्माह ले (ूकाश 
१६:१४) सवर्शिक्तमान परमेँ वरसँग यु  गनछन।् आर-मागेड् डोनको अथर् 
जसरी खलेु पिन त्यो यु  कुनै रा -रा  बीचमा हनेु ःथानीय यु  नभएर 
िव व्यापी पमा हाॆा ूभ ूयेशू र शैतानबीचको लडाईँ हो। त्यो आर-मागे  
भ े ठाउँमा हनेु ःथानीय लडाईँ पिन होइन न त आधिुनक इराक अथार्त 
बेिबलोनमा हनेु लडाईं नै हो। 
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     ती िविभ  घट्नमाह को बीचमा पिन अत्यन्तै रमाइलो ससुमाचारको 
सन्देश हाॆा ूभ ू येशूले हामीलाई िदनभुएको छ।हेनुर्होस ् (ूकाश १६:१५) 
उहाँको आगमनको ूित ा र हामीलाई उहाँको धािमर्कताको व ले ढाक्न ु
आवँयक भएको कुरा उक्त वचनमा उल्लेख गिरएको छ। वतर्मान पिरूके्षमा 
पिन हामी आित्मक लडाईँ लिडरहेका  छौ भ  ेकुरा पिन उक्त पदह मा हामी 
देख्दछौ। हेन ुर्होस:् “हेर, म चोरजः तै आउनेछु। त् यो धन् य हो, जो जागा रहन् छ र 
आफ् नो वः ऽको रक्षा गछर्। नऽता त् यो ना  ै िहँ  नेछ, र त् यसको नग् नता 
देिखनेछ।”  
 

४. आर-मागेड् डोन र कामलको पहाड: भाग १ 

         आिखरमा आर-मागेड् डोन महान ्यु  भनेको के हो त? ूथमत: त्यो 
नाउँले बिुझने अथर् "मेिगड् डोको पहाड" हो। मेिग ो भ  ेःथान त छ तर त्यहाँ 
कुनै पहाड छैन। तर त्यस ठाउँको पिरसरमामा कामल पहाडचािहँ िथयो। 
कितपय बाइबलका िव ानह ारा कामल पहाडलाई मेिगड् डोको पहाड भनेर 
औलँ्याइएको पाइन्छ। 

     अझ यथाथर्मा भ ुपदार् कामलको पहाडमा अगमवक्ता एिलया र बाल 
देवताका झटुा पूजारी वा अगमवक्ताह सँग जनु मठुभेड भएको िथयो, जसमा 
ती पूजारीह ले हार खाएका िथए, त्यो घट्नाले ूकाश १३ अध्यायको ूतीक 
वा साकेंितक वयान हो अथार्त ् पिछ के हनेुछ सोको वारेमा उक्त घट्नाले 
देखाउँछ भ े बाइबलका िव ानह को मत रहेको पाइन्छ।  

    ूकाश १६:१३ले देखाएको पश,ु अिज र वा राक्षसी सपर्, झटुो 
भिवंयवक्ता वा सनातन परमेँ वरबाट मािनसलाई अलग राख् ने पूजारीह को 
चितर्कला ूकाश १३ले देखाउँछ भने यसै पःुतकको अध्याय ९ मा िपता,पऽु, 
पिवऽ आत्मा पी िऽएक परमेँ वरको नक् कली ःव पलाई मा  लगाउनेछ 
भनेर पिन हामीले हेर् य । 

    ूकाश १३ को िनणार्यक पदह  १३ र १४ हनु।् त्यसमा दोॐो 
पशलेु अनेक  आँ चयर्, अलौिकक र मािनसह लाई आकिषर्त पान अचम्मका 
कामह  गरेर देखाउनेछ र सारा मािनसह लाई चिकत पानगरी आकाशबाट 
आगो पिन बषार्उने छ भनेर पद १३ मा बताइएको छ। ती िविभ  
घट्नाह ले परमेँ वर र शैतानको बीचमा िसधा मठुभेड हनेुछ जब सत्य 
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परमेँ वरलाई पूजा गन र पशकुो मूितर् वा ूतीकलाई पूजा गनह  छुि न्छन।् 
(ूकाश १३:१४) 

     ूकाशको पःुतकमा उल्लेख गिरएका अिन्तम समयमा हनेु केही 
िवपयःतलुाई, १ राजा १८:१-२१मा कसरी पदार्फास वा खलुासा गनर् खोिजएको 
छ सो िनयालेर पढ्नहुोस:् " १ धेरै समयपिछ तेॐो वषर्मा (अथार्त ्तीन वषर्सम्म 
अिनकाल भएपिछ) परमूभकुो यो वचन एिलयाकहाँ आयो: “गएर आहाबकहाँ 
ितमी आफै उपिः थत होऊ, र म देशमा विृं ट (वषार्) पठाउनेछु।” २ यसैले 
एिलया आहाबकहाँ आफै उपिः थत हनुलाई गए। त् यस बेला सामिरयामा घोर 
अिनकाल परेको िथयो, ३ र आहाबले आफ् नो राजमहलका िजम् मावाल 
ओबिदयालाई बोलाइपठाए। (ओबिदया परमूभकुा एक भक्त िवँ वासी िथए। ४ 
जब ईजेबेलले परमूभकुा अगमवक्ताह लाई हत् या गिररहेकी िथइन ्, तब 
ओबिदयाले एक सय जनालाई िलएर ितनीह लाई अन् नपानी िदएर पचास-पचास 
गरी दईु ओड़ारमा लकुाइराखेका िथए।) ५ आहाबले ओबिदयालाई भनेका िथए, 

“देशका चारैितर सबै खोलानाला र बसीह ितर जाऊ।सायद हामीले घोड़ाह  र 
खच् चरह लाई जीिवत राख् न केही घाँस पाउन सक् छ  होला, र हामीले हाॆा 
पशहु लाई मानुर्पनछैन।” ६ यसैले ितनीह ले  िनरीक्षण गनर्लाई आपसमा देश 
बाँड़े, र आहाब एकलै एकाितर र ओबिदया अक ितर लागे। ७ जब ओबिदया 
बाटोमा िहँिड़रहेका िथए, तब एिलयाले उनलाई भेटे। ओबिदयाले ितनलाई िचनेर 
भइँूसम् मै घोप् टो परेर भने, “हे मेरा ूभ,ु के तपाईं साँच् चै एिलया नै हनुहुनु् छ िक?” 

८ ितनले जवाफ िदए, “म नै हुँ। ‘एिलया यहाँ छ’ भनी गएर ितॆा मािलकलाई 
भन।” ९ ओबिदयाले सोधे, “मैले के गल् ती गर र तपाईं आफ् नो दासलाई मानर् 
भनी आहाबको हातमा समु् पदैँहनुहुनु् छ? १० जीिवत परमूभ ुतपाईंका परमेँ वरको 
नाउँमा शपथ खाएर म भन् छु, िक मेरा मािलकले तपाईंलाई खोज् न भनी कसैलाई 
नपठाउनभुएको कुनै जाित अथवा राज्य बाँकी छैन। जब कुनै जाित वा राज् यले 
तपाईं त् यहाँ हनुहुनु् न भनी दाबी गरे, तब ितनले ‘हामीले  त् यसलाई पाउन सकेन ’ 

भनी उनीह लाई शपथ खान लाए। ११ तर अब तपाईं मलाई भन् नहुनु् छ, ‘गएर 
ितॆा मािलकलाई एिलया यहाँ रहेछ भनी भन’। १२ मैले तपाईंलाई छो  ने 
िबि कै परमूभकुा आत् माले तपाईंलाई कहाँ लिगहाल् नहुोला? यिद मैले गएर 
आहाबलाई भन र ितनले तपाईंलाई भे ाएनन ् भने, मलाई नै मानछन ्। तापिन म 
तपाईंको दासले त मेरो बाल् यावः थादेिख नै परमूभकुो आराधना गदआएको छु। 
१३ हे मेरा ूभ,ु जब ईजेबेलले परमूभकुा अगमवक्ताह लाई मादिथइन ्, तब 
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मैले के गर भनी तपाईंले सनु् नभुएको छैन र? मैले पचास-पचास गरी 
ितनीह मध् येका एक सय जनालाई ओड़ारमा लकुाइराख र ितनीह लाई 
अन् नपानी जटुाइिदए।ँ १४ अिन अब तपाईं मलाई भन् नहुनु् छ, ‘गएर ितॆा 
मािलकलाई एिलया यहाँ रहेछ भनी भन’। ितनले त मलाई मािरहाल् नेछन ्। १५ 
एिलयाले भने, “सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुजसको सेवा म गदर्छु, उहाँको जीवनमा 
शपथ खाएर म भन् दछु, म आज िनँ चय नै आहाबकहाँ ः वयम ् उपिः थत हनेुछु।”  

१६ तब ओबिदया आहाबलाई भे  न गए, र ितनलाई भिनिदए, र आहाब 
एिलयालाई भेट गनर् गए। १७ जब आहाबले एिलयालाई देखे, तब ितनले 
एिलयालाई भने, “इॐाएललाई कं ट िदने ितमी नै हौ?”  १८ एिलयाले जवाफ 
िदए, “इॐाएललाई कं ट मैले िदएको होइन,ँ तर तपाईं र तपाईंका िपताका 
पिरवारले पो हो। तपाईं परमूभकुा आ ा त् यागी बाल देवताह को पिछ 
लाग् नभुएको छ। १९ अब तपाईंले मलाई कमल डाँड़ामा भेट गनर् इॐाएलबाट 
सारा मािनसह लाई बोलाउनहुोस ्। अिन बालका ती चार सय पचास अगमवक्ता 
र अशेराका चार सय अगमवक्ता, जसले ईजेबेलको टेिबलमा बसेर खाने गदर्छन ्, 
ती पिन िलएर आउनहुोस ्।”  २० यसैले आहाबले समः त इॐाएलीह मा 
समाचार पठाए, र सबै अगमवक्ताह लाई कमल डाँड़ामा भेला गराए। २१ 
एिलयाले मािनसह का अिग आएर भने, “ितमीह  किहलेसम् म दोधारमा 
बिसरहन् छौ? यिद परमूभ ु नै परमेँ वर हनुहुनु् छ भने उहाँलाई प ाओ। तर 
यिद बाल परमेँ वर हो भने त् यसलाई प ाओ।” तर मािनसह ले केही 
भनेनन ्।"   

     यहाँ लेिखएका धेरै कुराह लाई हेदार् त्यसले परमेँ वर र शैतानको 
बीचमा भइरहेको बैचािरक न्दको िचऽण गरेको देखाउछ। एिलयाले पद 
१८मा राजालाई ःप पमा के भइरहेको छ सो बताउँछन:् मािनसह ले 
परमेँ वरको व्यवःथालाई त्यागे र असत्य देवीदेवताह लाई पूजा गदछन।् 
परमेँ वरलाई त्यागेर अधमीर् ब े र पापी संसारमा के भएको िथयो र के 
भइरहेको छ भनेर  इितहासको पाना र वतर्मान अखबारह ले बताइरहेको छैन 
त? ितमीह ले सारा ःवगर्, पथृ्वी, समिु र पानीका महुानह  सजृनहुनेु 
परमेँ वरूभ ुसनातन परमेँ वरको पूजा वा आराधना गिररहेका छ ? (ूकाश 
१४:७) िक अ  कुनै थोकलाई पूजा गिररहेकाछ । परमेँ वरको स ा पश ुर 
उसको ूतीकलाई मािनसह ले ढोगीरहेको ूकाशको पःुतकले ूकाश १३ ले 
खलुाएको छ। यहाँ हामीलाई मध्यमागर् िदइएको छैन: िक त हामी 
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परमेँ वरको पक्षमा उिभरहेकाछ  िक त शैतानको। अिहले र आर-गे नको 
यु मा होिमन ुभन्दा पिहले हामी कसको पक्षमा उिभरहेकाछ  भ े देखाइरहने 
िवषय अत्यन्त िनणार्यक छ भ े कुरा बझु्न ज री छ। कामलको पहाडमा के 
भयो त्यसले झन ःप पमा हामीलाई देखाउँछ।  त्यो भाग ५मा हेनछ । 
 

५. आर-मागेड् डोन र कामलको पहाड भाग २ 

      एिलया र राजाको बीचमा भएको िववादको अन्त्य कसरी भयो? कथा 
अनसुार अक्षरस हामीले पिन यिलयाको झ जोश देखाएर  िवँ वासमा नआउने 
हाॆा मािनसह लाई भौितक कवार्ही गन छुट त हामीलाई छैन। तर ठूलो 
िचऽमा हेदार् परमेँ वर र शैतानको बीचमा भइरहेको न्द कसरी िनणार्यक पमा 
अन्त्य हनेुछ भनेर १ राजाह  १८:१६-४०ले कसरी ूः ाउछ? हेन ुर्होस:् " 
१६ तब ओबिदया आहाबलाई भे  न गए, र ितनलाई भिनिदए, र आहाब 
एिलयालाई भेट गनर् गए। १७ जब आहाबले एिलयालाई देखे, तब ितनले 
एिलयालाई भने, “इॐाएललाई कं ट िदने ितमी नै हौ?”  १८ एिलयाले जवाफ 
िदए, “इॐाएललाई कं ट मैले िदएको होइन,ँ तर तपाईं र तपाईंका िपताका 
पिरवारले पो हो। तपाईं परमूभकुा आ ा त् यागी बाल देवताह को पिछ 
लाग् नभुएको छ। १९ अब तपाईंले मलाई कमल डाँड़ामा भेट गनर् इॐाएलबाट 
सारा मािनसह लाई बोलाउनहुोस ्। अिन बालका ती चार सय पचास अगमवक्ता 
र अशेराका चार सय अगमवक्ता, जसले ईजेबेलको टेिबलमा बसेर खाने गदर्छन ्, 
ती पिन िलएर आउनहुोस ्।”  २० यसैले आहाबले समः त इॐाएलीह मा 
समाचार पठाए, र सबै अगमवक्ताह लाई कमल डाँड़ामा भेला गराए। २१ 
एिलयाले मािनसह का अिग आएर भने, “ितमीह  किहलेसम् म दोधारमा 
बिसरहन् छौ? यिद परमूभ ु नै परमेँ वर हनुहुनु् छ भने उहाँलाई प ाओ। तर 
यिद बाल परमेँ वर हो भने त् यसलाई प ाओ।” तर मािनसह ले केही 
भनेनन ्। २२ तब एिलयाले ितनीह लाई भने, “परमूभकुा अगमवक्ताह मा त 
केवल म माऽ बाँकी रहेको छु, तर बालका त चार सय पचास अगमवक्ताह  
छन ्। २३ अब हाॆा िनिम् त दईु वटा साँढ़े ल् याओ। उनीह ले आफ् ना िनिम् त 
एउटा छानेर टुबा-टुबा गरी काटेर आगो नलगाईकन दाउरामािथ राखून ्। अिन 
मचािहँ त् यो अक लाई तयार गरेर आगो नलाईकन दाउरामािथ राख् नेछु। २४ 
तब ितमीह  आफ् नो देवता पकुार, र म परमूभकुो नाउँ पकुानछु। त् यो देवता 
जसले आगो ारा जवाफ िदनहुनु् छ, त् यही नै परमेँ वर हनुहुनु् छ।” तब सबै 
मािनसह ले भने, “तपाईंले भन् नभुएको कुरा असल हो।” २५ एिलयाले बालका 
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अगमवक्ताह लाई भने, “एउटा साँढ़े छान, र त् यसलाई पिहले तयार गर, िकनभने 
ितमीह  यित धेरै छौ। आफ् नो देवताको नाउँ पकुार, तर आगोचािहँ नलगाओ।” 

२६ यसैले आफूह लाई िदइएको साँढ़े उनीह ले िलएर तयार गरे। तब 
बालको नाउँ िलएर उनीह ले िबहानदेिख मध् यान् हसम् म यसो भनेर पकुारे, “हे 
बाल, हामीलाई जवाफ िदनहुोस ्।” तर केही ूत् यु र आएन। अिन आफूह ले 
बनाएको वेदीको विरपिर उनीह  खूब उृँदै नाचे। २७ मध् यिदनमा एिलयाले 
यसो भनेर उनीह लाई ठ ा गनर् लागे, “अझ जोरिसत कराओ। िनँ चय नै त् यो 
त देवता हो! सायद ऊ घोर ध् यानमा मग् न होला, अथवा काममा व् यः त होला वा 
याऽामा गएको होला। सायद ऊ सिुतरहेको होला र उठाउनपुछर्।” २८ यसैले 
उनीह  अझै जोरिसत कराए, र उनीह को दः तूरअनसुार तरवार र भालाले रगत 
नबगञु् जेल आफैलाई चोट पारे। २९ मध् यिदन िबत् यो, र साँझको बिलदान 
चढ़ाउने बेलासम् म उनीह ले बरबराउँदै अगमवाणी कहँदैरहे। तर कुनै ूत् यु र 
आएन, कसैले जवाफ िदएन, न कसैले ध् यान नै िदए। ३० तब एिलयाले सबै 
मािनसह लाई भने, “यहाँ मकहाँ आओ।” ितनीह  ितनीकहाँ आए। त्यसपिछ 
परमूभकुो भत् केको वेदीलाई ितनले मरम् मत गरे। ३१ एिलयाले बा॑ वटा ढु ा 
िलए, ूत् येक ढु ा याकूबबाट आएको एक-एक कुलको िनिम् त, जसकहा ँ
परमूभकुो यसो भन् ने वचन आएको िथयो, “तेरो नाउँ इॐाएल हनेुछ।” ३२ ती 
ढु ाह  िलएर ितनले परमूभकुो नाउँमा एउटा वेदी बनाए। ितनले त् यस 
वेदीको विरपिर पन् ी िलटर जित बीउ जाने ठूलो खाड़ल खने। ३३ ितनले 
दाउरा िमलाए र त् यस साँढ़ेलाई टुबा-टुबा काटेर दाउरामािथ राखे। तब ितनले 
ितनीह लाई भने, “चार गामा पानी भरेर यो बिल र दाउरामािथ खन् याइदेओ।” 

३४ ितनले भने, “फेिर त् यसै गर।” अिन ितनीह ले फेिर त् यसै गरे। ितनले 
हकुुम गरे, “तेॐो खेप पिन त् यसै गर।” ितनीह ले तेॐो खेप त्यसै गरे। ३५ 
पानी वेदीका चारैितर पोिखएर खाड़ल पिन भिरयो। ३६ बिलदानको बेलामा 
एिलया अगमवक्ताले अिग बढ़ेर ूाथर्ना गरे, “हे परमूभ,ु अॄाहाम, इसहाक र 
इॐाएलका परमेँ वर, इॐाएलमा तपाईं परमेँ वर हनुहुनु् छ, र मचािहँ तपाईंको 
दास हुँ, र यी सबै काम तपाईंको आ ाअनसुार मैले गरेको छु भनी आज थाहा 
होस ्। ३७ मलाई जवाफ िदनहुोस ्, हे परमूभ,ु जवाफ िदनहुोस ्, र यी 
मािनसह ले जानून ्, िक तपाईं परमूभ ु नै परमेँ वर हनुहुनु् छ, र तपाईंले नै 
ितनीह का मन फकार्उँदैहनुहुनु् छ।”  ३८ तब परमूभकुो आगो बः य  र आगोले 
बिलदान, दाउरा, ढु ाह  र माटो भः म पार् यो, र खाड़लको पानी पिन 
सकुाइिदयो। ३९ जब सबै मािनसह ले यो देखे, तब ितनीह  भइँूमा घोप् टो परी 
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कराएर भने, “परमूभ ुउहाँ नै परमेँ वर हनुहुुँदोरहेछ! परमूभ,ु उहाँ नै परमेँ वर 
हनुहुुँदोरहेछ!”  ४० तब एिलयाले ितनीह लाई हकुुम गरे, “बालका 
अगमवक्ताह लाई पब। एउटै पिन उम् कन नपाओस ्।” ितनीह ले उनीह लाई 
पबे, र एिलयाले उनीह लाई तल कीशोन खोलामा ल् याउन लगाएर उनीह लाई 
मारे।" 

     कामलको पहाडमा परमेँ वरका अगमवक्ता एिलया एक्लै भएरपिन 
बाल देवताका सय  पूजारीह सँग मकुािबला गरे (यहाँ दु ह  बहमुतमा िथए 
भने परमेँ वरलाई िवँ वास गन केवल एक जनामाऽ िथए। परमेँ वर बहमुतमा 
रहनहुनु्छ भ े होइन तर एक्लो मतभएपिन उहाँको निजक हनेुसँग उहा 
रहनहुनु्छ)। सारा जनता, राजा र रानीसँग एकै ठाउँमा भोजन गन 
बालदेवताका पूजारीह को सामु े एक्लो भएर पिन यिलया उिभन सक्नकुो अथर् 
त्यसबेला ःवगर् र पथृ्वी सिृ  गन परमेँ वर नै सच्चा परमेँ वर हनुहुनु्छ तर 
बालदेवता जनु सारा संसारलाई धोका िदने (ूकाश १२:९) वा छकाउने 
शैतान वा पशकुो अक  प हो भनेर ूमािणत गन समय िथयो। 

     बालदेवताका पूजारीह  र यिलयाको बीचमा भइरहेको संवादात्मक 
ँयको अध्ययन अित चाखलाग्दो छ। त्यहाँ बालदेवताको िनिम्त बनाइएको 
बेदीमा साँढे मारेर रािखन्छ। अिन बालदेवताबाट आगो पठाएर बलीलाई भंम 
गनर् ितनीह  ूाथर्ना गछर्न।् तर आगो आउँदैन। ितनीह  िबहानदेिख 
अपरान्हसम्म उिृ-उिृ िचच्याउँछन।् "ठूलो ःवरले कराउछन,् सायद 
बालदेवता सिुतरहेका होलान ्वा कतै गएका होलान"् भनेर एिलयाले भन्छन ्
(१ राजाह  १८:२७)। ती पूजामा अनेक  चितर्कला देखाइन्छ देवतालाई 
खशुी पानर् खोिजन्छ। जोिगदैँ ती पजुारीह ले चक् कुले आफूलाई आफैलाई 
काटेर रगत बगाउँछन।् तर ितनीह को देवताले आकाशबाट आगो 
पठाउँदैनन।् आिखरमा बेलकुीपखितर ितनीह  थाकेर लखतरान हनु्छन ्र हार 
मानेर ढल्छन।् अब एिलयाको पालो आउँछ। उनले पिन बेदीमा साँढेलाई 
मारेर राख्छ्न ् अिन ितन पल्ट त्यसलाई िनाकु् क िभजाउँछन।् बेदीको 
विरपिरको खाल्डो भिरनेगरी पानी खन्याउछन।् अिन एिलयाले सरल ूाथर्ना 
गछर्न।् परमेँ वरले तरुन्तै आगो पठाएर बलीमाऽ होइन बेदीको ढुङ् गा र 
माटोलाई भंम पािरिदनहुनु्छ। त्यस समय सच् चा परमेँ वर र मािनसले 
आिवंकार गरेको देवताको शिक्तको बीचमा के फरक रहेछ भनेर सबैले  
ूत्यक्ष पमा देख्छन।् 
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     ूकाश १६:१३-२१, १९:२०,२१ पढ्नहुोस।् बालदेवताका 
पजुारीह को  के गित भएको िथयो त्यही गित अन्तको समयमा मािनसह लाई 
धोका िदने धमर् गु ह को गित हनेुछ भनेर ती पदह ले कसरी देखाउँछन।् 
हेन ुर्होस:् ूकाश १६:१३-२१ " १३ तब मैले अिज रको मखुबाट, त् यस पशकुो 
मखुबाट र झूटो अगमवक्ताको मखुबाट भ् यागतुाह जः ता ितन वटा घिृणत 
आत् माह  िनिः करहेका देख। १४ ितनीह  चमत् कार देखाउने दुं  टात् माह  
हनु ्। ितनीह  समः त संसारका राजाह कहा ँ जाँदछन ्, र सवर्शिक्तमान ् 
परमेँ वरको महान ् िदनमा यु  गनर्लाई ितनीह लाई भेला गछर्न ्। १५ “हेर, म 
चोरजः तै आउनेछु। त् यो धन् य हो, जो जागा रहन् छ र आफ् नो वः ऽको रक्षा 
गछर्। नऽता त् यो ना  ै िहँ  नेछ, र त् यसको नग् नता देिखनेछ।” १६ ितनीह ले 
राजाह लाई त् यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई िहॄू भाषामा आर-मागे ोन 
भिनन् छ। १७ अिन सात  ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो हावामा खन् याए, र मिन् दरको 
िसंहासनबाट यसो भन् ने एउटा चक  आवाज िनः क् यो, “अब िसि यो।” १८ तब 
िबजलुी चम् के, आवाजह  र मेघ गजर्नह  भए, र भयानक भकूम् प गयो, यित 
भयानक भकूम् प िक पथृ् वीमा मािनसह को उत् पि  भएदेिख यसो किहल् यै गएको 
िथएन। १९ त् यो महानगरी ितन भागमा टुबा-टुबा भयो, र देश-देशका सहरह  
ध् वंस-िवध् वंस भए। परमेँ वरलाई महान ् बेिबलोनको याद आयो, र उहाँले आफ् नो 
बोधको भयानक म ले भिरएको कचौरो त् यसलाई िपउन िदनभुयो। २० अिन 
हरेक टापू लोप भएर गयो र पहाड़ह  बेप ा भए। २१ चालीस-चालीस 
िकलोमामका अिसना मािनसह मािथ ओइिरन लागे, र मािनसह ले अिसनाका 
िवपि को कारण परमेँ वरलाई सराप् न लागे। िकनिक त्यो िवपि  अित भयानक 
िथयो।" र ूकाश १९:२०,२१ " १९ अिन घोडामा सवार हनेु र उहाँका 
सेनाह का िव मा यु  गनर् त् यो पश ुर पथृ् वीका राजाह  र ितनका सेनाह  
भेला भएका मैले देख। 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। 
२१ बाँकी रहेकाह चािहँ घोडामािथ सवार हनुहुनेुको मखुबाट िनः केको 
तरवार ारा मािरए, र सबै पक्षीह ले ितनका मास ुअघाउञ् जेल खाए।" 

    आर-मागेड् डोन वा कामलको पहाडमा भएका भग्नावशेषको बारेमा 
अिहले हामीलाई थाहा छैन। तर परमेँ वरको िवरोधमा जाने र उहाँका 
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सन्तह लाई सताउने तत्वह को अन्त्य कसरी हनेुछ भ े कुरामा बाइबलले 
ःप  पमा बताउँछ। 

     आर-मागेड् डोनको सन्दभर्मा बतर्मान अवःथा फरक भएतापिन पावलले 
कुन िवषयवःतलुाई औलँ्याइरहेका छन ्? िवशेषत भिवंयमा हनेु घट्नाको वारेमा 
हामीलाई बझुाउन खोिजएको छ? हेन ुर्होस,् १ कोरन्थी १५:१,२ " १ ूमेलाई 
ितमीह को लआय बनाओ, र आित् मक वरदानह का िनिम् त उत् कट अिभलाषा 
राख, िवशेष गरी अगमवाणी बोल् नका िनिम् त। २ िकनिक अन् य भाषामा बोल् नेले 
मािनसह सगँ होइन, तर परमेँ वरसँग बोल् दछ। उसले के भन् दैछ कसैले बझु् दैन, 

पिवऽ आत ् मामा रहः यका कुराह  नै ऊ बोल् दछ। ३ तर अगमवाणी बोल् ने 
हरेकले मािनसह सगँ नै बोल् दछ। ितनीह का आित् मक विृ , उत् साह र 
सान् त् वनाको िनिम् त ऊ बोल् दछ।" ूकाश १६:१५मा आर-मागेड् डनलाई नै खास 
औलँ्याइएको छ। तर पावलले भनेका र ूकाशमा उल्लेख गिरएका सन्दभर्ह ले 
हामीलाई के भन्छन?् हेन ुर्होस ्ूकाश १६:१५-१८ " १५ “हेर, म चोरजः तै 
आउनेछु। त् यो धन् य हो, जो जागा रहन् छ र आफ् नो वः ऽको रक्षा गछर्। नऽता 
त् यो ना  ै िहँ  नेछ, र त् यसको नग् नता देिखनेछ।” १६ ितनीह ले राजाह लाई 
त् यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई िहॄू भाषामा आर-मागे ोन भिनन् छ। १७ अिन 
सात  ः वगर्दूतले आफ् नो कचौरो हावामा खन् याए, र मिन् दरको िसंहासनबाट यसो 
भन् ने एउटा चक  आवाज िनः क् यो, “अब िसि यो।” १८ तब िबजलुी चम् के, 

आवाजह  र मेघ गजर्नह  भए, र भयानक भकूम् प गयो, यित भयानक भकूम् प 
िक पथृ् वीमा मािनसह को उत् पि  भएदेिख यसो किहल् यै गएको िथएन।"   
 
उपसंहार:  

थप जानकारी: " आर-मागेड् डनको यु मा लड्ने पशहु को िचऽणमा रहःयमय 
जीवह  समावेश भएको र धेरै ठाउँमा कु प घट्नाह को िचऽण गिरएको 
पाइन्छ। त्यस अन्धकार पृ भिूममा उज्यालो ज्योित  जःतो येशूको आवाज 
िनःकन्छन ् "हेर, म चोरजःतै आउनेछु! जो मािनस ब्युिँझरहन्छ र आफूसँग 
व  राख् छ (येशूको धािमर्कताको व ), त्यो मािनस धन्यको हो। जब म 
आउँछु तब उसको नग्नता लाजमद  तिरकाले उदा ो हुँदैन।" ( पान्तिरत)। 

आर-मागे ोनको भयानक यु को बीचमा येशूले बोल्नभुएको बाणीले व्यिक्तगत 
पमा येशूको आगमनको िनिम्त हामीले कसरी तयार हनुपुछर् भ े कुरालाई 

देखाउँछ। यगुको अन्तको िनिम्त हामी कसरी तयार हनु सक्छौ भनेर पिन 
हामीलाई सजग गराइएको छ। 
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    अक  पदले हाॆो आशालाई बढाउदछ जनु ूकाश १७:१४मा छ: 
"ितनीह ले थमुाको िव मा यु  गनछन ्, र थमुाले ितनीह लाई िजत् नहुनेुछ, 

िकनिक उहाँ ूभहु का ूभ ु  र राजाह का राजा हनुहुनु् छ। उहाँको साथमा 
हनेुह चािहँ बोलाइएका, चिुनएका र िवँ वासयोग् य हनु ्।” यहाँ ठूलो यु को 
अन्तमा मािनसह को एक ठूलो फौज देखा पनछन।् ितनीह को काम अ  
मािनसह लाई अ ारा नाश गन होइन तर परमेँ वरको आवाजूित 
िवँ वािसलो भएर बःन र आफूह लाई परमेँ वरले च ु भुएको छ भनेर ढुक् क 
हनु, बतर्मान िदनह मा रा  रा ह को बीचमा भएका झगाडा, िविोह र 
त्यसलाई साम्य गनर् सैिनक पिरचालन गन भन्दा ती भक्तजनह को फौज 
फरक हनेुछ। वतर्मान पिरूके्षमा आर-मागेड् डनको यु  िदमागमा भइरहेको 
यु  हो।त्यो दयमा हनेु यु  पिन हो। मािरएको थमुाूित िन ावान हनु 
दयःपसीर् आ ान गिरएको छ।"-यान पावलसन, आमर्गेड् डोन आट द डोर, 
प.ृ १९३बाट पान्तिरत। 
 
िचन्तनमनन: 

अ)  कितपय मािनसह ले ूकाशको पःुतकमा उल्लेख गिरएका  
ःथानह मा नै अक्षरस  घट्नाह  हनेुछन ् भनेर िजिकर 
गदर्छन ् ितनलाई तपाईँ कसरी सम्झाउनहुनु्छ? यसरी 
बाइबललाई व्याख्या गनुर् गलत हो भनेर कसरी बझुाउने? 

आ)  बेिबलोनको ूभाव कुनै ःथानीय ःतरमामाऽ नभएर सारा 
संसारमै फैिलन्छ भ  े िवषय हामीले हेर् य । बेिबलोन पी 
परमेँ वरबाट मािनसह लाई अलग राख् ने कःता कःता 
िशक्षादीक्षाह  वा चतीर्कलाह  छन ्जसबाट हामी सजग हनु 
सक्छ ? 

इ)  संसारसगँ  सम्झौता गरेर जब चचर् र  संसार एक हनु्छ तब 
माऽ बेिबलोनको पतन हनु्छ" भनेर एलेन जी ाइटले व्यक्त 
गनुर्भएको भावना कित ूभावकारी छ ? यसले हामीलाई 
सजग गराउँछ त ? 

193 



कथा १२ 

दु  आत्माले मसँग बोल्यो 
िपयर अिटर्ज, २४ 

आिरजोना, संयकु्त राज्य अमेिरका 
 

 अमेिरकाको आिरजोना राज्यमा रहेको ःथानीय जाित जसलाई इिन्डयन 
भिनन्छ, ितनीह को िनिम्त खोिलएको होलॄकु सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट इिन्डयन 
ःकूलमा िपयर केटाह को होःटेलको ूमखु वा िडन छन।् उनको होःटेलमा 
२८ जना केटाह  िथए। एक पटक राती उनी सु  े तरखर गद िथए, 
अचानक टेिलफोनको घन्टी बज्यो। होःटेलमा काम गन उनको सहयोगीले 
एक जना िव ाथीर् केटा डेिबट मध्य रातमा बािहर जान जबजर्िःत गिररहेको 
समाचार सनुायो। 

    िपयर हतार हतार लगुा लाउदै कोठाबाट बािहर िनःके। १७ वषर्को 
डेिबट सडकमा घिुमरहने गणु्डा िथयो जसलाई होःटेलमा ल्याइएको िथयो। ऊ 
कःतो केटा हो भनेर िपयरलाई थाहा िथयो। आिरजोनाको राजधानी  
िफिनक्समा डेिबटको जीवन बबार्द हनेु देखेर उसको आमाले उसलाई बोिडर्ङ् ग 
ःकूलमा राख् न ल्याएकी िथइन।् 

   त्यो रात िपयरपिन डेिबटसँगै बािहर जनेुली रातमा सँगसँगै केही िमनेट 
चपुचाप िहँडे। एक ठाउँमा पगेुपिछ ितनीह  एउटा ढु ामा बसे र आकाशितर 
हेद तारा र नक्षऽह को बारेमा कुराकानी गनर् थाले । अिन अचानक डेिबटले 
भन्यो, “मसँग दु  आत्माले किहलेकाही ँ कुरा गछर्।" “ितमीले  के भ  
खोजेका हौ?" िपयरले सोधे। “हो दु  आत्मा वा िडमनह ले मसँग कुरा 
गछर्न।् कसैलाई िपट्न र खराबी गनर् ती आत्माह ले मलाई उक्साउँछन।्" 
त्यो िकशोरले भन्यो। “िकन होला?" िपयरले सोधे। “मलाई थाहा छैन। यो 
ःकूलमा आएपिछ त झन झन ती शैतानका आत्माह ले मसँग चक  ःवरले 
बोिलरहेका छन ्|" िववस हुँदै डेिबटले भन्यो। िडनले यसैबेला ूाथर्नागनुर् पछर् 
भनेर सल्लाह िदए। उनले िशर िनहरुाएर कुराकानीमा सहभागी हनु 
परमेँ वरसँग ूाथर्ना गरे। आखँा खोिलसकेपिछ िपयरले भने, “ितॆो जीवनमा 
शैतानले िकन नराॆोसँग काम गिररहेको छ म सोिचरहेको छु।" “िकन? 
मलाई भ ुस"् डेिबटले अनरुोध गर् यो। “िकनभने यहाँ आउनभुन्दा अिघ 
शैतानका आत्माह  र अ  दु  आत्माह को बारेमामाऽ ितमीले िसकेका 
िथयौ। अब ितमी येशू र उहाकँो मायासँग सम्पकर् मा आइरहेका छौ।त्यसो 
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गरेको शैतानले मनपराउदन" िपयरले निहिच्कचाइकन भने। “आिटर्ज सर, म 
चचर्को बारेमा बिुझ्दन। जबरजःती चचर्मा हामीलाई िभऽाइन्छ र जबरजःती 
पाःटरको कुरा सु पछर् र उसले भने अनसुार हामीले चल्नपुछर्" िदल खोलेर 
डेिबटले जवाफ िदयो। 

“डेिबट, सडकमा गणु्डाह सँग िहँडडलु गदार् ितमीलाई कःतो लागेको िथयो?" 
िपयरले  सोधे। “त्यो त अत्यन्त रमाइलो हनु्थ्यो। हामी पिरवार जःतै िथय । 
हाॆो अगवुालाई हामीले किहल्यै पिन भेटेन । उसले काम अर् हाउँदा, काम 
खाममा लेखेर ढोकामिुन िछराउँथ्यो र उसले भनेबमोिजम हामी काम गथ्य । 
हामी सबै जना पिरवार जःतै भएर काम गथ्य " डेिबटले निहिच्कचाइकन 
भन्यो। “ए हो र? ितमीले गणु्डाको मािलकलाई किहल्यै पिन देखेनौ तर 
उसले हकुुम गरे अनसुार ितमी काम गथ्य । त्यसले ितमीलाई पिरवारसँगै रहे 
जःतो भान भइरहेको िथयो, होइन त?" िपयरले पिन आफ्नो मनको कुरा 
डेिबटलाई भने। “डेिबट, ितमी जहाँ छौ त्यो चचर् हो र चचर् पिन एक पिरवार 
हो। तर बािहर गएर िन ु रभएर नराॆो काम गनुर्को स ा हामी राॆो काम गद 
छ " िपयरले आफ्नो भनाइलाई थपे। िडनले के भ  खोिजरहेका िथए सो कुरा 
डेिबटलाई थाहा भयो र ऊ न थाल्यो। डेिबट न सक्छ भनेर िपयरलाई 
थाहा िथएन तर उसको आखँाबाट आसँ ुझिररहेको िथयो। डेिबटको वाइ 
कुकुरको छाउराले कुईँ कुईँ गरे जःतै लग्यो िपयरलाई। “सर, परमेँ वरले 
मलाई मन पराउनहुनेुछैन" ँदै डेिबटले भन्यो। “यो कुरा ितमीलाई थाहा 
छै। ितमीले उहाँलाई िचनेका पिन छैनौ।" िपयरले भने। “ मैले मािनसलाई 
मारेको छु  र तपाईँह ले कसैलाई पिन मानुर्हु  भनेर मलाई थाहा छ। म 
धेरै बदमाश र िन ु र छु, त्यसकारण परमेँ वरले मलाई मन पराउनहुु  होला" 
डेिबटले आफ्नो मन खोल्यो। बाइबलमा हत्याराह को पिन कथा छ तर 
परमेँ वरले ितनीह लाई कसरी क्षमा िदनभुयो भनेर िपयरले डेिबटलाई 
सनुाउँछन।् “यिद ितमीले बाइबलमा भएका सबै हत्याराह को बारेमा कथा 
लेख्यौ भने एउटा िकताबै बन्छ। त्यसकारण परमेँ वरले हत्याराह लाई पिन 
माया गनुर्हनु्छ" भनेर िपयरले सम्झाए। “ती दु  आत्माह ले किहलेकाही ँ
मसँग कुरा गनुर्भन्दा बढी काम गछर्न।् ितनीह ले मेरो शरीरलाई आफ्नो 
कब्जामा िलन्छन ्र मलाई िनिंफबी हल्लाउँछन ्अिन मेरो मखुबाट िफँज नै 
िफँज िनःकन्छ म त्यसलाई रोक्नै सिक्दँन" डेिबटले आफ्नो द:ुखको कुरा 
सनुायो। 
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    दु ात्मासँग संघषर् गिररहेको त्यो िकशोरको कुरा सनेुर िडनको दय 
भावकु भयो।“त्यसैकारण त हामी यहाँ होलॄकुमा छ । यो परमेँ वरको ठाउँ 
हो। यहाँ शैतानको शिक्तले काम गनर् सक्दैन। यिद ितमीलाई केही नराॆो 
भयो भने हामी ितॆो लािग ूाथर्ना गनर् सक्छ । ितॆो िनिम्त हामी सबै जना 
िमलेर शैतानसँग लड्न सक्छ " आँ वासन िदँदै िपयरले भन्यो। कुराकानी 
गिररहँदा मलाई जाडो भएरहेको िथयो। रातको एक बजेको िथयो। डेिबटसँग 
िपयरले ूाथर्ना गरे अिन दवैु जना होःटेलमा सतु् न गए। 

    डेिबटले उसको जीवनमा येशूलाई महण गर् यो िक गरेन िपयरलाई 
थाहा छैन। डेिबट िफिनक्समा भागेर फेिर गणु्डाह सँग सिम्मिलत भयो भनेर 
पिछ थाहा पाए। तर एक पटक जनेुली रातमा आफ्नो जीवनसँग संघषर् 
गिररहेको केटालाई येशूको बारेमा कुरा गन मौका पाउँदा िपयर आभारी िथए। 

   दईु वषर्सम्म होःटेल ूमखु भएर काम गरेका २४ वषर्का िपयर 
भन्छन ्“मेरो कोठामा सानो झ्याल छ। त्यहाँ केटाह ले मलाई हात िमलाउन 
सक्छन।् हामीह कहा ६५ जना िव ाथीर्ह  आउँछन ्र जान्छन।् आज छ 
भोिल हनु्छ भ े छैन। तर हामीले रोपेको िब वा हकुर् नेछ भनेर हामीले 
परमेँ वरमािथ भरोसा राख् नपुछर्। जहाँ जहाँ हाॆा िव ाथीर्ह  जान्छन ्
परमेँ वरको ूमे ितनीह ले अनभुव ग न ्भनेर म परमेँ वरसँग ूाथर्ना गदर्छु" 
ढुक् क भएर िपयरले भन्छन।् 

   ७२ वषर्देिख चिल आएको परुानो होलॄकु सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
इिन्डयन ःकूलमा नयाँ ब्यायमशाला र क्याफ्टेिरया बनाउन यस ऽैमािसकको 
भेटीले सहयोग िमल्नेछ। 

केटाको नाउँ पिरवतर्न गिरएको छ 

-आन् य ुमेकचेसनी 
 

आरीजोनाको बारेमा जानकारी: 
अ)  अमेिरकाको ःथानीय आूवासी नाभाहो इिन्डयनह  धेरैजसो आिरजोना 

राज्यमा रहन्छन।् आिरजोनाको भभूाग २७,४२५ माइल अथार्त ्
७१,०३० वगर् िकलोिमटर छ। आिरजोना राज्य यटुाह र न्यू मेिक्सको 
िमलेर बनेको छ। नाभाहो राज्य अमेिरकाको दस वटा सानो सानो 
राज्य भन्दा पिन ठूलो छ। आिरजोनाको राजधानी िवन्दो रकमा छ। 

आ)  ःथानीय आूवासीको िनिम्त आिरजोनाको नाभाहो राज्यमा सन ्१९६८मा 
पिहलो कलेजको ःथापना भएको िथयो। त्यसलाई नाभाहो कम्यिुनटी 
कलेज भिनन्थ्यो।अिहले यसलाई िदने कलेज भिनन्छ। 
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