३

येशू र प्रकाशको पु तक

यस अध्यायका मूल पदह : १ कोरन्थी १०:१-११, ूकाश १२:१-१७,
१९:११-१५, एिफसी १:२०य ूकाश ११:१९, १:१०-१८।

ँ
यस अध्यायको मूल सार पद: "जो िबजयी छ उसलाई मेरो िसं हासनमा मसग
बःन अिधकार ूदान गनछु , जसरी म पिन िबजयी भएर मेरा िपताको िसं हासनमा
बस" (ूकाश ३:२१
नयाँ

पुःतकह ले

पान्तिरत)।

करारको

पुरानो

पुःतकलाई

करारका

सरसतीर्

पुःतकह मा

हे दार्

पिन

िलिखत

समय

नयाँ
र

करारका

घट्नालाई

सम्बोधन गरे र लेिखएको पाइन्छ। कुनै न कुनै ूकारले नयाँ करारले पुरानो

करारको पुःतकलाई उद्धृत गरे र नयाँ करारको औिचत्यलाई सािबत गरे को
पाइन्छ। येशूले आफू र आफ्नो सेवाकायर्लाई अनुमोदन गनर् पुरानो करारका

ँ
शा ह लाई नै औल्याएर
त्यहाँ लेिखएका वचनह

िथयो

(म ी

२६:५४,५६:

मकूर्स

१४:४९,

पूरा हुनपु छर् भ ुभएको

यूह ा

आिद)। त्यही कुरा ूकाशको पुःतकको बारे मा पिन भ

१३:१८,

१७:१२

सिकन्छ। पुरानो

करार िबशेष गरे र दािनएलको पुःतक िबना ूकाशको पुःतक बुझ्न झन्डै

असम्भब छ भने पिन हुन्छ। त्यसै कारण हामी दुवै पुःतकह लाई तुलना

गरे र अध्ययन गछ ।

ूकाशको पुःतकमा उल्लेख गिरएको पुरानो करारका पुःतकह

र

ँ
ँ छ। त्यो हो
बाँकी सबै पुःतकह ले एक िनणार्यक िबषयबःतुलाई औल्याउ
ु न्ु छ।
येशूको ूकटीकरण । ूकाशको पुःतकको मूल िबषयबःतु नै येशू हुनह

ु न्ु छ, उहाँले मािनसह लाई के गनुभ
उहाँ को हुनह
र् यो र अन्तको समयमा उहाँले
के गनुह
र् न
ु ेछ भ े िबषयबःतुह ले ूकाशको पुःतक भिरएको छ। अिन्तम

समयमा हुने घटनाह लाई अध्ययन गदार् जिहले पिन येशूलाई नै अगािड

राख्नुपछर् र उहाँलाई नै केन्ििबन्दु बनाउन आवँयक भएको िवषय सबैले
महसुस गनुप
र् छर्। ूकाशको पुःतकले त्यसै गरे को छ। यस अध्यायमा

ूकाशको पुःतकमा गिरएको येशूको बणर्न

हे नछ ।
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१. ूकाशको पुःतकको बनोट
दुबै

दािनएल

र

ूकाशको

पुःतकमा

धेरै

समान

िवषयबःतुह

भएतापिन ती दुवै पुःतकह लाई दुई खण्डमा िबभाजन गिरएको छ। त्यो हो

ऐितहािसक र युगको अन्तमा हुने घट्नाह को िबवरण। ती दुवै अवधारणाह

दुवै पुःतकह मा मजासँग बुिनएका छन्। ःथानीय तहमा होस् वा िवँवव्यापी
पमा होस् वा सानो ितनो ऐितहािसक घट्नाह लाई युगको अन्तमा हुने

घट्नाह का उदाहरण वा पूव र् सूचनाको

पमा हामी हे न र् सक्छ । अथार्त ्

पुरानो करारको इितहासमा घटे का घट्नाह लाई अध्ययन गदार् हामीह को

ँ
ँ छ सो थाहा पाउन सक्छ ।
समयमा र पिछ हुने घट्नाह लाई कसरी औल्याउ

यो

ि कोण केवल दािनएल र ूकाशको पुःतकमामाऽ िसिमत नभएको हामीले

पाउँछ ।

ँ पावल सहमत भएको १ कोरन्थी १०:१मािथ भिनएका कुराह सग

र्ु ोस्: "१ भाइ हो, ितमीह ले यो कुरा जान
११मा कसरी दे खाइएको छ? हेनह
भनी म चाहन्छु , िक हाॆा पुखार्ह

सब बादलमुिन िथए, र सबै समुिको बीचबाट

भएर गए। २ अिन मोशामा ितनीह

सबैले बादल र समुिमा बिप्तःमा पाएका

िथए। ३ सबैले एउटै आित्मक भोजन खाए। ४ सबैले आित्मक पानी िपए,

िकनिक ितनीह का साथसाथै िहँ ने आित्मक च ानको पानी ितनीह ले िपए।

ँ
त्यो च ानचािहँ भींट नै हुनहु न्ु थ्यो। ५ तापिन ितनीह मध्ये धेरैजसोसग
परमेँवर ूसन्न हुन ुभएन, र ितनीह

म भूिममा नंट भए। ६ उनीह ले जःतै

् ७
मीले खराबीको इच्छा नगर भनी यी कुरा हाॆो चेतावनीको लािग हुन।
ितनीह मध्ये कित झ ितमीह
मािनसह

मूितर्पूजक नहोओ। जःतो लेिखएको छ,

"

खान र िपउनलाई बसे, अिन नाच्नलाई उठे ।" ८ हामी व्यिभचारमा

फःनुहँद
ु ै न, जसरी ितनीह मध्ये कित जना फसे, र एकै िदनमा तेईस हजार
मरे का िथए। ९ हामीले ूभ ुको परीक्षा गनुह
र् ँद
ु ै न, जसरी ितनीह मध्ये कितले गरे ,

र सपर्ह

ारा नंट भएका िथए। १० हामीले गनगन गनुह
र् ँद
ु ै न, जसरी

ितनीह मध्ये कितले गरे , र िवनाशकबाट नंट भएका िथए। ११ यी कुराह

ितनीह लाई चेतावनीको िनिम्त भए तापिन ती हाॆै िशक्षाको िनिम्त लेिखएका

हुन,् जसमािथ युगको अन्त्य आइसकेको छ।"
दािनएलमा उल्लेिखत केही कथाह

(दािनएल ३:६,१५,२७ र ६:६-

९,२१,२२) ःथानीय तहमा घटे तापिन त्यसले ूकाशमा उल्लेिखत अिन्तम

िदनमा हुने घट्नाह लाई कसरी ूतीिबम्बीत गछर् भनेर हामीले अगािड हे र्य ।

ती कथाह लाई हे रेर परमेँवरका जनह ले युगको अन्तमा सामना गनुप
र् न
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पिरिःथितह

केही हदसम्म हामी बुझ्न सक्छ । तर मह वपूणर् कुरा थाहा

पाउनुपन त यो छ िक जुनसुकै पिरिःथितमा परमेँवरका जनह ले सामना

गनुप
र् रे तापिन अन्तमा परमेँवरले उ ार गनुह
र् न
ु ेछ भ े बचन पक्का छ।

जेभएतापिन परमेँवरको िन ामा रहे का मािनसह लाई परमेँवरले िबजय

िदनुहन्ु छ ूकाशको पुःतकले िसकाउँदछ।
केही

अलग

कुराह

ूकाशको

पुःतकले

िसकाएतापिन

त्यस

पुःतकको ऐितहािसक भाग अध्याय १-११मा छ भने युगको अन्तमा हुने

घट्नाको िबवरण अध्याय १३-२२मा पाइन्छ।

ूकाश १२:१-१७ पढ्नुहोस्। त्यहाँ उल्लेिखत िबवरण इितहासमा

घटे का घट्ना भनेर भ े िक युगको अन्तमा? िकन? "१ ःवगर्मा एउटा

आँचयर्जनक िचन्ह दे िखयो: सूय र् पिहरे की एउटी ःऽी दे खा परी, जसको पाउमुिन

चन्िमा िथयो, र त्यसले िशरमा बा॑ वटा ताराको मुकुट लाएकी िथई। २ त्यो

गभर्वती िथई, र जन्माउने अवःथाको पीडामा ूसववेदनाले िचच्याइरहेकी िथई।
३ अिन ःवगर्मा अक एउटा िचन्ह दे िखयो: सात वटा िशर, दश वटा िसङ र

िशरमा सात वटा मुकुट लाएको एउटा ठू लो रातो अिज र दे खा पर्यो। ४

त्यसको पुच्छरले ःवगर्को एक ितहाइ ताराह लाई सोहोरे र पृथ्वीमा फािलिदयो।

बालक जन्मनासाथ त्यसलाई िनिलहालूँ भनी त्यो अिज र बालक जन्माउन
लागेकी ःऽीको सामुन्ने खड़ा िथयो। ५ त्यस ःऽीले सारा जाितलाई फलामको
डन्डाले शासन गन एउटा छोरो जन्माई। त्यसको बालक परमेँवरकहाँ

उठाइएर उहाँको िसं हासनमा लिगयो। ६ त्यो ःऽीचािहँ उजाड-ःथानिभऽ भागी,

जहाँ एक हजार दुई सय साठी िदनसम्म त्यसको पालनपोषण होस् भनेर

परमेँवरले त्यसको लािग ठाउँ तयार राख्नुभएको िथयो। ७ अिन ःवगर्मा लड़ाइँ

ँ यु
भयो। िमखाएल र ितनका दूतह ले त्यस अिज रसग
त्यसका दूतह ले पिन यु

गरे , ८ तर ियनीह

गरे । अिज र र

हारे , र ियनीह का िनिम्त

ःवगर्मा कुनै ठाउँ रहेन। ९ त्यो ठू लो अिज र तल फािलयो– त्यो ूाचीन सपर्,

जो सारा सं सारलाई बहकाउने िदयाबलस वा शैतान हो। त्यो पृथ्वीमा फ्याँिकयो

र त्यसका दूतह

त्यसका साथसाथै फ्याँिकए। १० तब मैले ःवगर्मा यसो

भिनरहेको एउटा ठू लो आवाज सुन, "अब हाॆा परमेँवरको मुिक्त, शिक्त, राज्य र

उहाँका भींटको अिधकार आएको छ। िकनिक हाॆा भाइह लाई दोष लगाउने,

जसले हाॆा परमेँवरको सामुन्ने ितनीह लाई िदनरात दोष लगाउँछ, त्यो तल

फ्याँिकएको छ। ११ ितनीह ले थुमाको रगत र आफ्ना गवाहीको वचनको

कारण त्यसलाई िजतेका छन्, र ितनीह ले मृत्युसम्मै पिन आफ्नो ज्यानको माया
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राखेनन्। १२ यसकारण हे ःवगर्मा रहनेह , ितमीह

रमाओ। तर पृथ्वी र

समुिलाई िधक्कार छ! िकनभने आफ्नो समय अल्प छ भनी थाहा पाएर

िदयाबलस ठू लो बोधसाथ ितमीह कहाँ तल आएको छ।" १३ जब त्यस

अिज रले आफू पृथ्वीमा फ्याँिकएको दे ख्यो, तब त्यसले छोरो जन्माउने त्यस
ःऽीलाई खे यो। १४ तर त्यस ःऽीलाई त्यस सपर्को सम्मुखबाट उजाड-

ःथानमा उड़े र जानलाई ठू लो ग डका दुई पखेटा िदइए। त्यो उजाड-ःथान

साढ़े तीन वषर्सम्म त्यस ःऽीको पालनपोषणको िनिम्त तयार गिरएको िथयो।

१५ त्यस ःऽीलाई बाढ़ले बगाओस् भनेर त्यस सपर्ले ःऽीको पिछ आफ्नो

मुखबाट नदीजःतै पानी िनकाल्यो। १६ तर पृथ्वीले त्यस ःऽीलाई सहायता

गर्यो, र अिज रले आफ्नो मुखबाट िनकालेको नदी पृथ्वीले आफ्नो मुख उघारे र

िनिलिदयो। १७ तब त्यो अिज र त्यस
ँ यु
सन्तानसग

ँ बोिधत भयो र त्यसको बाँकी
ीसग

ँ जुनह ले परमेँवरका आ ाह
गनर् गयो अथार्त ् ितनीह सग

पालन गछर्न ् र येशूको गवाही िदन्छन्। १८अिन त्यो अिज र समुिको

िकनारमा खड़ा भयो।

यो अध्याय साँिच्चक्कै हे न हो भने िवगतको इितहास र पिछ हुने

घट्नासँग सम्बिन्धत भएको पाइन्छ। िकन त? िकनभने ऐितहािसक सन्दभर्मा

हे न हो भने यसले ःवगर्बाट शैतानलाई िनकािलएको बताउँछ (ूकाश १७:७-

९), अिन शैतानले बालक येशूमािथ हमला गछर् (ूकाश १२:४) र चचर्को
इितहासमा चचर्ले भोग्नुपरे को सतावट (ूकाश १२:१४-१६) र अिन बाँकी

रहे का परमेँवरका जनह लाई शैतानले हमला कसरी गछर् भनेर िचऽण गदर्छ

(ूकाश १२:१७)।

हामीले इितहासबाट िसक्नुपन पाठ इितहासबाट किहल्यै पिन िसक्दै न

भनेर भिनन्छ। त्यसको अथर् मािनसह

जहाँ रहेतापिन जुनसुकै दे शमा रहेतापिन

ितनीह ले भ ुल गिर नै रहेक हुन्छन्। तर हाॆो माझमा कितपय इितहास भएको
हुनाले हामीले पिन त्यही खालको भ ुल नगनर् कसरी िसक्ने?
२. येशूको बारे मा िविभ
दे हायका पदह

िचऽणह

पढ्नुहोस्। ती पदह ले येशूलाई िविभ

सम्बोधन गिरएको छ। कुनै मािमलामा उहाँको बारे मा ती िचऽणह

नाउँले

गिरएका

र् न
छन् जसले उहाँले के गनुभ
र् यो, के गिररहनुभएको छ र के गनुह
े । ती
ु छ

पदह ले येशूको बारे मा हामीलाई के िसकाउँदछ? हेनह
र्ु ोस्: ूकाश १:५,६
ु एको, तथा
"िवँवासयोग्य साक्षी येशू भींटदे िख, मृतकबाट ूथम जीिवत हुनभ

र् न
पृथ्वीका राजाह का शासकको तफर्बाट। हामीलाई ूेम गनुह
ु े र आफ्नो

४७

रगतले हामीलाई हाॆा पापबाट ःवतन्ऽ पानुह
र् न
े ाई, ६ हामीलाई एउटा राज्य,
ु ल
उहाँका िपता र परमेँवरका पूजाहारीह

तुल्याउनुहन
ु ,े उहाँलाई मिहमा र

पराबम सदासवर्दा होस्। आमेन।", ूकाश १:११-२० "११ "ितमी जे

दे ख्तछौ, सो एउटा पुःतकमा लेख, र सातै वटा मण्डलीलाई पठाऊ, अथार्त ्
एिफसस, ःमुनार्, पगार्मम, िथआटीरा, सािडर्स, िफलाडेिल्फया र लाउिडिकयालाई।"

ँ बोल्नेलाई हेर भनेर म पिछ फक। फकर हेदार् सात वटा सुनका
१२ मसग

सामदान १३ र सामदानह का माझमा मािनसको पुऽजःतै पाउसम्मै पोशाक
लाउनुभएको र छातीमा सुनौला चौडा िफ ा लाउनुभएको एक जनालाई मैले

दे ख। १४ उहाँका िशर र केश ऊनजःतो सेता र िहउँजःतै सेता, र उहाँका
ँ ा आगोका ज्वालाजःतै िथए। १५ उहाँका पाउह
आख

आगोको भ ीमा खारे र

टल्काइएका काँसाजःता िथए, र उहाँको सोरचािहँ उलर्दो पानीह को आवाजजःतै
िथयो। १६ उहाँको दािहने बाहुलीले सात वटा ताराह

पिबराखेको िथयो, र

उहाँको मुखबाट धािरलो दुईधारे तरवार िनःकेको िथयो। उहाँको मुहारचािहँ पूरा
तेजमा चम्केको सूयज
र् ःतै िथयो। १७ जब मैले उहाँलाई दे ख, तब म मरे तल्ु य

भएर उहाँका पाउमा पर। तर उहाँले आफ्नो दािहने बाहुली यसो भनेर ममािथ
राख्नुभयो, "नडराऊ, आिद र अन्त्य १८ र जीिवतचािहँ म नै हुँ। म मरे को
ँ हेर, म सदासवर्दाको िनिम्त जीिवत छु , अिन मृत्यु र पातालका साँचाह
िथए।

मिसत छन्। १९ यसकारण ितमीले जे दे ख्छौ, र जे छ र यसपिछ जे हुन
आउनेछ, लेख। २० मेरो दािहने हातमा ितमीले दे खेका यी सात तारा र सुनका

यी सात सामदानको रहःय यो हो: सात तारा सात मण्डलीका ःवगर्दूतह
सात वटा सामदानचािहँ सात मण्डलीह

र

्
हुन।",
ूकाश ५ "१ िसं हासनमा

िवराजमान हुनहु न
े ो दािहने बाहुलीमा िभऽ र बािहरपि
ु क

लेिखएको एउटा

चमर्पऽको मु ो मैले दे ख, जो सात वटा मोहोर लगाएर बन्द गिरएको िथयो। २

अिन एउटा बलवान् ःवगर्दूतलाई ठू लो आवाजले यसो भिनरहेको मैले दे ख, "यो
मु ो खोल्न र यसका मोहोरह

तो न योग्य को छ ? ३ ःवगर्मा अथवा

पृथ्वीमा वा पृथ्वीमुिन यो चमर्पऽको मु ो खोल्न वा त्यसिभऽ हेन र् सक्ने कोही

िथएन। ४ कोही पिन त्यो चमर्पऽको मु ो खोल्ने अथवा त्यसिभऽ हेन योग्यको

ँ ५ तब धमर्-गु ह मध्ये एक जनाले मलाई भने,
नपाइएको हुनाले म खू बै रोए।

"नरोऊ! हेर, यहू दाका कुलको िसं ह, दाऊदको मूल यो मु ो र यी सात वटा
मोहोरह

ु एको छ।" ६ तब मैले एउटा थुमा उिभरहनुभएको
खोल्न िवजयी हुनभ

दे ख, जो मािरएको जःतो दे खा पनुह
र् न्ु थ्यो। उहाँ िसं हासन र चार जीिवत
ूाणीह का बीचमा, र धमर्-गु ह का माझमा हुनहु न्ु थ्यो। उहाँका सात वटा
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ँ ा िथए, जुनह
िसङ र सात वटा आख

सारा पृथ्वीमा पठाइएका परमेँवरका सात

्
आत्मा हुन।
७ उहाँ जानुभयो, र िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न
े ो दािहने
ु क
बाहुलीबाट त्यो मु ो िलनुभयो। ८ जब उहाँले त्यो मु ो िलनुभयो, तब ती चारै
जीिवत ूाणी र चौबीसै धमर्-गु ह

थुमाको सामुन्ने घोप्टो परे । ूत्येकको

्
िथए, जो सन्तह का ूाथर्ना हुन।

हातमा वीणा र धू पले भिरएका सुनका पाऽह

९ ितनीह ले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए: "तपाईं यो चमर्पऽको मु ो िलने

र त्यसका मोहोरह

तो ने योग्यका हुनहु न्ु छ, तपाईं मािरनुभयो र आफ्नो

रगत ारा तपाईंले परमेँवरको िनिम्त हरे क कुल, भाषा, मािनस र जाितबाट

मािनसह लाई छु टकारा िदनुभयो, १० र ितनीह लाई राज्य र हाॆा परमेँवरका

पूजाहारी बनाउनुभएको छ, र ितनीह ले पृथ्वीमा राज्य गनछन्।" ११ तब मैले
हेर, अिन िसं हासन, जीिवत ूाणीह

र धमर्-गु ह का विरपिर धेरै ःवगर्दूतह का

आवाज सुन। ितनीह को सं ख्या लाख र करोड िथयो। १२ ितनीह

चक

सोरले यसो भिनरहेका िथए, "मािरएका थुमा सामथ्यर्, वैभव, बुि , शिक्त सम्मान,

मिहमा, र ःतुित महण गन योग्यका हुनहु न्ु छ।" १३ अिन ःवगर्मा, पृथ्वीमा,
पृथ्वीमुिन, समुि र त्यहाँ भएको हरे क ूाणीले यसो भिनरहेको मैले सुन,
"िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न
े ाई र थुमालाई ःतुित, सम्मान, मिहमा, र सामथ्यर्
ु ल

सदासवर्दा होस्।" १४ तब ती चारै जीिवत ूाणीले भने, "आमेन।" अिन ती धमर्-

गु ह ले घोप्टो परे र दण्डवत् गरे ।", ूकाश १९:११-१७ "११ मैले ःवगर्
उयेको दे ख र त्यहाँ एउटा सेतो घोडा िथयो। त्यसमािथ सवार हुनहु न
ु े

'िवँवासयोग्य र सत्य' कहलाइनुहन्ु छ। धािमर्कतामा उहाँले इन्साफ र यु

ँ ा आगोका ज्वालाजःता िथए, र उहाँको िशरमा धेरै
गनुह
र् न्ु छ। १२ उहाँका आख
राजमुकुट िथए। उहाँमा एउटा नाउँ अि त िथयो, जो उहाँलाई बाहेक अ

कसैलाई थाहा िथएन। १३ उहाँले रगतमा चोबिलएको पोशाक पिहरनुभएको
िथयो, र उहाँको नाउँ 'परमेँवरको वचन' िथयो। १४ ःवगर्का सेनाह

सेता र

ःवच्छ मलमलका वःऽ पिहिरई सेता घोडाह मा चड़े र उहाँको पिछपिछ लागे।

१५ जाितजाितह लाई ूहार गनर् उहाँको मुखबाट धािरलो तरवार िनःकन्छ, र

उहाँले

फलामको

डन्डाले

ितनीह मािथ

शासन

गनुह
र् न
े ।
ु छ

सवर्शिक्तमान्

परमेँवरका बोधको दाख-कुण्ड उहाँले कुल्चनुहन्ु छ। १६ उहाँका पोशाक र

ितयामा 'राजाह का राजा र ूभ ुह का ूभ ु' अि त छ। १७ तब मैले एउटा

ःवगर्दूत सूयम
र् ा उिभरहेका दे ख। ितनले मध्य आकाशमा उ ने सबै पक्षीह लाई

चक सोरले यसो भने, 'आओ, परमेँवरको ठू लो भोजमा भेला होओ।" र ूकाश

२१:१-७ "१ तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी दे ख, िकनिक पिहलो आकाश
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र पिहलो पृथ्वी िबितगएका िथए। समुि त अब छँदैिथएन। २ अिन मैले
परमेँवरबाट दुलहाको िनिम्त दुलही जःतै गरी िस ािरएर तयार पािरराखेकी,

अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ य शलेम ःवगर्बाट तलितर झिररहेको दे ख। ३

िसं हासनबाट यसो भन्ने एउटा चक सोर मैले सुन, ' हेर, परमेँवरको वास

ँ भएको छ। उहाँ ितनीह सग
ँ वास गनुह
मािनसह सग
र् न
े , र ितनीह
ु छ

उहाँका

ँ
ूजा हुनछ
े न्, र परमेँवर आफै ितनीह का परमेँवर भएर ितनीह सग
ँ ाको आस
ँ ु पूणर्
रहनुहन
े । ४ उहाँले ितनीह का आख
ु छ

पले पुिछिदनुहन
े , र
ु छ

फेिर मृत्यु नै हुनछ
े ै न, र शोक र पीडा पिन हुनछ
े ै न। िकनिक पिहलेका कुराह

िबितसकेका छन्।' ५ िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न
े े मलाई भन्नुभयो, 'हेर, म
ु ल

सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु।' उहाँले यसो पिन भन्नुभयो, 'यो लेख, यी कुराह

भरपदार् र सत्य छन्।' ६ उहाँले मलाई भन्नुभयो, 'अब िसि यो। म अल्फा र
ओमेगा हुँ, आिद र अन्त्य म नै हुँ। ितखार्उनेह लाई जीवनका पानीको

फुहाराबाट म िस मा िदनेछु। ७ जसले िवजय ूाप्त गछर् त्यसले यो

उ रािधकार पाउनेछ, र म त्यसका परमेँवर हुनछ
े ु , र त्योचािहँ मेरो छोरो
हुनछ
े ।"

येशू भी

ु न्ु छ र उहाँको िविभ
को हुनह

भूिमका र कामह

के के

् उहाँको पिहलो
केवल केही माऽ हुन।

र्
पदह
हुन ् भनेर बताउन उपयुक्त

आगमनलाई थुमा वा पाठो भनेर सम्बोधन गिरन्छ िकनभने हामीह को पापको

िनिम्त उहाँले आफूलाई बिल चढाउनुभयो। आफै मरे र उहाँले हाॆो पक्षमा

पूजा

गनुभ
र् यो।

पावलले

१

कोरन्थी

५:६-८मा

उल्लेख

गदर्छन्,

"६

ितमीह को घमण्ड ठीक होइन। अिलकता खिमरले जम्मै िढकालाई खिमरा

बनाइहाल्छ भन्ने के ितमीह लाई थाहा छै न? ७ नयाँ िढका बन्नलाई पुरानो

वाःतवमा अखिमरी नै हौ। हाॆो

खिमरलाई िनकाल, िकनिक ितमीह

िनःतारको थुमा, भींटको बिलदान भइसकेको छ। ८ यसकारण हामी पुरानो

खिमरले, अथार्त ् कुकमर् र दुंटताको खिमरले होइन, तर िनंकपटता र

सत्यताको अखिमरी रोटीले चाड मनाऔ ं")। उहाँ मिरपिन सक्नुभएको िथयो
"हे र म मरे को िथए ँ तर म सदाको िनिम्त िजिवत छु " (ूकाश १:१८)।
ु एको िचऽण ःप
उहाँको मृत्यु र मरे कोबाट पुन त्थान हुनभ

लेिखएको छ, 'येशू भी ले दु:ख भोग्नु

|'" लूका २४:४६

छ। "यसरी पिन

ँ नुपछर्
र तेॐो िदनमा मृत्युबाट ब्युझ

पान्तिरत। ूकाश १९:११-१५मा उहाँको दोॐो

आगमनको भूिमकाको िचऽण गिरएको छ। उहाँको हातमा न्यायको फैसला
िलएर

यस

सं सारमा

शिक्त

र

तेजःवीमय

५०

मिहमाको

साथमा

उहाँ

आउनुहन
ु ेछ।"मािनसको

पुऽ

उहाँको

िपताको

मिहमासाथ

उहाँका

ःवगर्दूतह को साथमा आउनेछ र ूत्येक व्यिक्तलाई उसको काम अनुसार

इनाम िदइनेछ" (म ी १६:२७

पान्तिरत)।

हामीले दै िनक जीवनमा ूभ ु येशूको जीवन, मृत्यु, पुन त्थान र उहाँको

दोॐो आगमनलाई केन्ििवन्दु बनाएर कसरी चल्ने? उहाँ नै हाॆो अिःतत्वको

कारण र हामीले िनणर्य गन सबै नैितक िनणर्यह को आधार उहाँ नै हुनहु न्ु छ

भनेर कसरी आत्मसात् गन?

३. ूकाशको पुःतकमा िचऽण गिरएको परमेँवरको पिवऽ मिन्दरको मूल तत्व

ूकाशको पुःतक दुई खण्डमा िबभािजत भएको छ तर त्यसको

सं रचनामा अक

िबषय थिपएको छ, त्यो हो इॐायलीह लाई िदइएको

परमेँवरको पिवऽ मिन्दरको अवधारणा। ूकाशको पुःतकमा पिवऽ मिन्दरको

िवषयलाई कुनै न कुनै

पमा पूरै पुःतकमा बुिनएको पाइन्छ।

ँ न र
यस पृथ्वीमा भएको परमेँवरको पिवऽ मिन्दरको भागह मा आग

ँ नमा बेदी छ जहाँ पशुह को बिल िदइन्थ्यो। पशुको बिलले बुसमा
आग
ँ
ँ छ, तब पूजारीले त्यस बिलको रगत िलएर मिन्दरको
येशूको मृत्युलाई औल्याउ

पिहलो पिवऽ कोठामा जान्थे। आफ्नो पुन त्थान पिछ येशूले ःवगर्को पिवऽ

मिन्दरमा के गनुभ
र् यो त्यो पूजारीले गन नमूनाको

पमा ूःतुत गिरएको

िथयो। सामदानह को माझमा येशू िहँड्नुभएको िचऽणले उहाँ पिवऽ मिन्दरमा
िहड्नुहन
ु े कामलाई दे खाउँदछ (ूकाश १:१३)।

ूकाश ४:१,२ पढ्नुहोस्। ढोका खोलेको अथर् के हो? त्यो कहाँ छ?

"१ यसपिछ मैले हेर, र ःवगर्मा एउटा ढोका दे ख, जो खुला िथयो। मैले पिहले

ँ यसरी बोिलरहेको िथयो, 'यतामािथ
सुनक
े ो सोर तुरहीको जःतो आवाजमा मसग

आऊ, र अब यसपिछ जुन कुराह

हुनपु छर् सो म ितमीलाई दे खाउनेछु।' २ म

ँ हेर, ःवगर्मा एउटा िसं हासन िथयो, र एक जना त्यस
तु न्तै आत्मामा भए।
िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न्ु थ्यो।" दे हायका पदह

पिन पढ्नुहोस्: ूेिरत

२:३२-३५ "३२ ियनै येशूलाई परमेँवरले जीिवत पानुभ
र् यो। यस कुराका हामी

सबै साक्षी छ । ३३ यसैकारण परमेँवरको दािहने बाहुलीपि

उहाँ उच्च

पािरनुभयो, र िपताबाट पिवऽ आत्माको ूित ा पाउनुभयो, र उहाँले यो
खन्याइिदनुभएको हो, जे तपाईंह

दे ख्नु र सुन्नुहन्ु छ। ३४ िकनिक दाऊद त

ःवगर्मा चढ़े नन्, तर उनी आफैले भन्दछन्, 'परमूभ ुले मेरा ूभ ुलाई भन्नुभयो,

ितमी मेरो दािहने हातपि

बस ३५ जबसम्म म ितॆा शऽुह लाई ितॆा खु ाको

ँ ", एिफसी १:२० "जो उहाँले भींटमा पूरा गनुभ
र् यो, जब
पाउदान तुल्याउँिदन।
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उहाँले भींटलाई मरे काह बाट जीिवत पानुभ
र् यो, अिन ःवगीर्य ःथानह मा आफ्नै

बसाल्नुभयो।", िहॄू १०:७-१४ "७ तब मैले भने, 'हेनह
र्ु ोस्, हे

दािहने बाहुलीपि

परमेँवर, पुःतकको मु ोमा मेरो बारे मा लेिखएजःतै तपाईंकै इच्छा पूरा गनर् म
आएको छु ।' ८ पिहले उहाँले भन्नुभयो, 'बिल र भेटीह , होमबिल र पापबिलह

ु एन।' यी त व्यवःथाबमोिजम
तपाईंले चाहनुभएन। तपाईं ितनीह मा ूसन्न हुनभ

र्ु ोस्, तपाईंकै इच्छा पूरा गनर् म
चढ़ाइन्छन्।) ९ अिन पिछबाट भन्नुभयो, 'हेनह

आएको छु ।' दोॐोलाई ःथािपत गनर् पिहलोचािहँ उहाँले खारे ज गनुह
र् न्ु छ। १०
त्यही इच्छाबाट येशू भींटका शरीरको बिल ारा सदाको िनिम्त हामी पिवऽ
बनाइएका छ ।

११ हरे क पूजाहारी एकै िकिसमको बिल बारम्बार चढ़ाउँदै

ूितिदन सेवामा खड़ा रहन्छ, जुन बिलले किहल्यै पाप हरण गनर् सक्दै न। १२
तर भींटले त पापह का िनिम्त सदाको लािग एउटै बिलदान चढ़ाउनुभयो, अिन

ु यो। १३ र उहाँका शऽुह
उहाँ परमेँवरको दािहने बाहुलीतफर् िवराजमान हुनभ

उहाँको पाउदान नहोउञ्जेल उहाँ पिखर्रहनुहन्ु छ। १४ िकनिक एउटै बिल ारा
जो पिवऽ तुल्याइँदैछन्, ितनीह लाई उहाँले सदाको िनिम्त िस

छ।", भजन ११०:१"१ परमूभ ु मेरा परमूभ ुलाई भन्नुहन्ु छ,
"ितमी मेरो दािहने हातपि

बनाउनुभएको

बस, जबसम्म म ितॆा शऽुह लाई ितॆा खु ाको

ँ " २ परमूभ ुले िसयोनबाट तपाईंको शिक्तशाली राजदण्डको
पाउदान तुल्याउँिदन।

िवःतार गनुह
र् न
र् न
े , तपाईंका शऽुह मािथ तपाईंले शासन गनुह
े । ३ तपाईंका
ु छ
ु छ

यु को िदनमा तपाईंका ूजाले ःवेच्छासाथ आफू-आफूलाई िदइहाल्नेछन्। तपाईं
पिवऽताको वैभवमा सुशोिभत भई, ूभातको गभर्बाट तपाईंका जवानह को
ओसलाई तपाईंले ूाप्त गनुहर् न
े । ४ परमूभ ुले शपथ खानुभएको छ, र आफ्नो
ु छ

मन बदल्नुहन
े ै न, "मल्कीसेदेकको दजार्बमोिजम ितमी सधभिरको िनिम्त पूजाहारी
ु छ
हौ . " ूकाश १२:५ "त्यस

एउटा

छोरो

जन्माई।

िसं हासनमा लिगयो।"

ीले सारा जाितलाई फलामको डन्डाले शासन गन

त्यसको

बालक

परमेँवरकहाँ

उठाइएर

उहाँको

येशू पुन त्थान भएर ःवगर्मा जानुभएको लग ै ःवगर्मा रहे को पिवऽ

मिन्दरको पिवऽ कोठाको पिहलो ढोकामा उहाँलाई ःवागत गिरएको िथयो।

र् एको िथयो उहाँ ःवगर्मा
जब ूकाशको पुःतकमा येशू पिहलो पल्ट दे खापनुभ
रहे को पिवऽ मिन्दरको पिहलो कोठामा रहे को सामदान सामु उिभरहनुभएको
िथयो (ूकाश १:१०-१८)।
जब

यूह ाले

आफ्नो

दशर्नमा

ःवगर्को

पिवऽ

मिन्दरको

ढोका

खोिलएको दे खे तब उनले परमेँवरको करारको सन्दुक दे खेका िथए। त्यो
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सन्दुक पृथ्वीमा रहेको पिवऽ मिन्दरको दोॐो महापिवऽ ःथानमा रािखएको

िथयो। ःवगर्मा रहेको पिवऽ ःथान खोिलएको

अथर् के हो?

हेनह
र्ु ोस् ूकाश

११:१९ "ःवगर्मा परमेँवरको मिन्दर खोिलयो, र उहाँको मिन्दरिभऽ उहाँका
करारको सन्दूक दे िखयो। िबजुलीका चमक दे िखए। आवाज र मेघ गजर्नह

सुिनए। भूकम्प गए र ठू ला-ठू ला अिसना परे ।" (लेबी १६:११-१४ पिन

हे नह
र्ु ोस् "११ "हा नले आफ्नो पापबिलको साँढ़े ल्याओस्, अिन आफ्नो र

आफ्नो घरानाको िनिम्त ूायिँचत गरोस्। त्यसले आफ्नो पापबिलको िनिम्त
साँढ़े

मारोस्।

१२

त्यसले

ु ो
परमूभक

सामुन्नेको

वेदीबाट

आगोका

िफिल ाह ले भिरएको धुपौरो र मिसनो गरी कुटे को सुगिन्धत धू प मु ीभिर

िलएर पदार्िभऽ ल्याओस्। १३ त्यसले परमूभ ुको सामुन्नेको आगोमा धू प
हालोस्, र धू पको धू वाँले गवाहीको सन्दू कमािथ भएको कृपा-आसनलाई छोपोस्,
नऽता त्यो मनछ। १४ त्यसपिछ त्यसले साँढ़ेको रगतबाट केही िलएर आफ्नो

ँ
ँ
औलाले
कृपा-आसनमािथ छक स्, अिन कृपा-आसनको सामुन्ने आफ्नो औलाले
त्यो रगत सात पल्ट छक स्।"

ःवगर्मा रहेको पिवऽ मिन्दरमा रहेको करारको सन्दुकको िचऽण

महापिवऽ ःथान वा दोॐो कोठामा िथयो भ े कुरालाई कसैले िबबाद गरे को

छै न। येशूको सेवाकायर् पिवऽ मिन्दरको दुवै ःथानह मा भएकोले यो दे खाउँदछ
िक उहाँको सम्पकर् ःवगर् र पृथ्वीमा छ भनेर दे खाउँदछ। यो

ान अत्यन्त

ूकाशको पुःतकमा िचऽण गिरएको अिन्तम समयमा हुने दु:ख क

र परीक्षाको

िनणार्यक र सान्त्वना िदने खालको भएको ूकाशको पुःतकले बताउँछ।

इितहासमा हामीलाई यो बाचा गिरएको छ िक "अिन्तम िदनमा परमेँवरको

िदनको िनिम्त तयार हुन उहाँले आफ्ना जनह लाई तयार गिररहनुभएको छ।

ःवगर् र पृथ्वीको बीचमा भएको सम्बन्ध अत्यन्त घिन

जी

ाइट, माइ लाइफ टुडे, पृ. ३०७बाट

पान्तिरत।

भएको पाइन्छ।"-एलेन

४. ूकाशको पुःतकमा येशू भी : भाग १

ूकाशको पुःतकमा रहेको िबषयबःतुको जे जित छन् त्यसको उ ँ
े य

केवल एकमाऽ छ: त्यो हो येशू भी लाई ूकट गनु।
र्

त्यसैकारण यस पुःतकको शु मै लेिखएको छ, "येशू भी को ूकट"

(आपोक्यािलिप्सस लेस ु िब ो Apocalypsis Iesou Christou)।

उक्त वाक्यलाई यसरी िलइएको छ (१) येशू भी बाट ूकट वा

ूकाश गिरएको वा येशू भी को बारे मा ूकट वा बुझाउन खोिजएको (ूकाश
१:२)। अङ्मेजीमा िरभलेशन भिनएको र नेपालीमा ूकाश भिनएको शब्दले

५३

कितपय मािनसह ले यो बुझ्न नसक्ने पुःतक हो भनेर पन्छाइएको पाइन्छ।

(येशूको बारे मा िदव्य आत्म ान ूकाशको पुःतकले ूकट गनर् खोजेकोले त्यस
िदव्य ानमा मािनसह

कितपय िबिँचयनह

पःन नचाहेकोले नै यो पुःतक पढ्न र बुझ्न खोज्न

र ितनका अगुवाह

िहिचकच्याइरहेको अनुभव गिरएको

छ)। यिद पाठकह ले बुझ्न नसिकने वा बुझ्न आवँयक नभएको भए यो

पुःतक बाइबलमा िकन समावेश गिरयो त?

ूकाश १:१-८मा येशूको बारे मा हामीलाई के जानकारी िदइन्छ?

हे नह
र्ु ोस्: "१ येशू भींटको ूकाश, जो परमेँवरले चाँड़ै हुन आउने कुराह
आफ्ना

सेवकह लाई

दे खाउन

उहाँलाई

िदनुभयो।

उहाँले

आफ्नो

दूत

पठाउनुभएर यो कुरा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई ूकट गिरिदनुभयो। २

यूहन्नाले दे खेका सबै कुराह को, अथार्त ् परमेँवरको वचन र येशू भींटको
साक्षीको गवाही िदए। ३ त्यो धन्य हो, जसले अगमवाणीका यी वचनह

उच्च

ःवरले पाठ गदर्छ, र धन्य हुन ् ितनीह , जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेिखएका

कुरा पालन गदर्छन्, िकनिक समय निजक छ। ४ यूहन्नाबाट एिशयामा भएका

ु न्ु छ,
सात वटा मण्डलीह लाई: उहाँबाट ितमीह लाई अनुमह र शािन्त, जो हुनह
ु न्ु थ्यो, जो आउनुहन
जो हुनह
ु ेछ, र उहाँको िसं हासन अिग रहनुहन
ु े सात

आत्माबाट, ५ िवँवासयोग्य साक्षी येशू भींटदे िख, मृतकबाट ूथम जीिवत

ु एको, तथा पृथ्वीका राजाह का शासकको तफर्बाट। हामीलाई ूेम गनुह
र् न
हुनभ
ु े

र आफ्नो रगतले हामीलाई हाॆा पापबाट ःवतन्ऽ पानुह
र् न
ु ेलाई, ६ हामीलाई

एउटा राज्य, उहाँका िपता र परमेँवरका पूजाहारीह

तुल्याउनुहन
ु े, उहाँलाई

मिहमा र पराबम सदासवर्दा होस्। आमेन। ७ हेर, उहाँ बादलह साथ

ँ ाले उहाँलाई दे ख्नेछ। ितनीह ले पिन, जसले
ु न्ु छ, र हरे क आख
आउँदैहन
ु ह
उहाँलाई घोचे, र पृथ्वीका सबै कुलह ले उहाँको कारण िवलाप गनछन्। यसै

होस्। आमेन। ८ “अल्फा र ओमेगा म नै हुँ,” सवर्शिक्तमान् परमूभ ु परमेँवर
ु न्ु छ, जो हुनह
ु न्ु थ्यो र जो आउनुहन
भन्नुहन्ु छ, जो हुनह
ु ेछ।"

ूकाशको पुःतकमा येशूको पिरचय "पृथ्वीका राजाह का शासक"

(ूकाश १:५

पान्तिरत) िदएको छ भने अन्तमा र "राजाह का राजा"

(ूकाश १९:१६) भनेर पुःतक अन्त्य वा इितौी गिरएको छ। यस सं सारमा

भइरहेको अनेक

गञ्जागोल, दु:खक , आति त पान कुराह को बीचमा

रहनुपदार् पिन हामीह का ूेिमलो ूभ ु र मुिक्तदाता नै सवसवार् हुनहु न्ु छ भ े
आत्म ानमा सहभागी भएर हामी आनन्द िलन सक्छ ।

५४

ःप

येशू

भी

हामीह को

मुिक्तदाता

हुनहु न्ु छ

भ े

ूकाश

१:५मा

पमा भिनएको छ। "जसले हामीलाई ूेम गनुभ
र् यो र उहाँको आफ्नै

ु एको छ" भ े
रगतले हामीह को पाप धुनभ

ानले बुसमा हाॆो िनिम्त ज्यान
र् एको हो भनेर दे खाउँदछ। हामीलाई उहाँले
िदएर हाॆो िनिम्त ूायिँचत गनुभ

िनद षमाऽ तुल्याउनुभएन तर पिवऽ वा शु

पिन पानुभ
र् यो (१ कोरन्थी

६:११)। बाइबलमा उल्लेख गिरएका यःता पदह ले हामीह लाई िदइने

मुिक्तको वाचामा ढु क्क हुनसक्छ , केवल येशूमाऽ हुनहु न्ु छ जसले हाॆो पापलाई

धोएर पखाल्नुहन्ु छ। हाॆो धमर्कमर्, त्याग तपःया वा अथक ूयासले मुिक्त

पाइदै न,ःवगर्मा गइदै न तर केवल येशूको माया तथा अनुमहले माऽ मुिक्त

पाउँछ वा पापबाट उ ार पाउन सक्छ भनेर बाइबलमा हामीलाई िसकाइएको
छ।

ूकाश १:७मा येशूको बारे मा हामीलाई के िसकाइएको छ? हे नह
र्ु ोस्:

ँ ाले उहाँलाई
ु न्ु छ, र हरे क आख
" ७ हे र, उहाँ बादलह साथ आउँदैहन
ु ह

दे ख्नेछ। ितनीह ले पिन, जसले उहाँलाई घोचे, र पृथ्वीका सबै कुलह ले
उहाँको कारण िवलाप गनछन्। यसै होस्। आमेन।"

सारा येशूभक्तह को आःथा वा िन ाको मूल केन्ििबन्दु नै बादलमा

येशूको आगमनको बाचा हो। उहाँ कुनै काल्पिनक तिरकाले होइन, कुनै

दयमा आउँदा उहाँ आउनुभएको ठहिरन्छ भनेर पिन होइन, न त

मािनसको

कुनै उल्लेखनीय धमर्ग ु ह को अवतार िलएर नै किहँ कतै आउने हो ब

अक्षरस

ँ ाले दे ख्ने गरे र फकर आउनुहन
पमा सं सारका सबै ना ो आख
े । त्यो
ु छ

घट्नाले सदाको िनिम्त दु:ख,क , गञ्जागोल र सं सारलाई भत्काउने तत्वह को

अन्त्य हुनछ
े र अनन्त राज्यको ूित ाको वािःतिवकता शु

हुनछ
े ।

ूकाश १:८ले पिन हामीलाई येशूको बारे मा के िसकाउँछ? हामीले

जुनसुकै क

ु ा हामी ढु क्क
वा परीक्षाह को सामना गनुप
र् रे तापिन ूभम

हुनसक्छ भ े आशा मात्यस पदले हामीलाई कसरी िदन्छ? हे नह
र्ु ोस: " ८

“अल्फा र ओमेगा म नै हुँ,” सवर्शिक्तन् परमूभ ु परमेँवर भन्नुहन्ु छ, जो
ु न्ु थ्यो र जो आउनुहन
ु न्ु छ, जो हुनह
हुनह
ु ेछ।"

५. ूकाशको पुःतकमा येशू भी : भाग २

अब येशूले आफ्नै बारे मा के भ ुहन्ु छ? हे नह
र्ु ोस् ूकाश १:१०-१८ "

१० ूभ ुको िदनमा म आत्मामा िथए,ँ र तुरहीको जःतो एउटा चक आवाज
मेरो पछािड यसो भिनरहे को मैले सुन, ११ “ितमी जे दे ख्तछौ, सो एउटा

पुःतकमा लेख, र सातै वटा मण्डलीलाई पठाऊ, अथार्त ् एिफसस, ःमुनार्, पगार्मम,

५५

िथआटीरा, सािडर्स, िफलाडेिल्फया र लाउिडिकयालाई।” १२ मसँग बोल्नेलाई

हे र भनेर म पिछ फक। फकर हे दार् सात वटा सुनका सामदान १३ र

सामदानह का माझमा मािनसको पुऽजःतै पाउसम्मै पोशाक लाउनुभएको र

छातीमा सुनौला चौडा िफ ा लाउनुभएको एक जनालाई मैले दे ख। १४
ँ ा
उहाँका िशर र केश ऊनजःतो सेता र िहउँजःतै सेता, र उहाँका आख
आगोका ज्वालाजःतै िथए। १५ उहाँका पाउह
टल्काइएका

आवाजजःतै

काँसाजःता

िथयो।

१६

िथए, र

उहाँको

उहाँको
दािहने

आगोको भ ीमा खारे र

सोरचािहँ

बाहुलीले

उिलर्ंदो

सात

पानीह को

वटा

ताराह

पिबराखेको िथयो, र उहाँको मुखबाट धािरलो दुईधारे तरवार िनःकेको िथयो।

उहाँको मुहारचािहँ पूरा तेजमा चम्केको सूयज
र् ःतै िथयो। १७ जब मैले

उहाँलाई दे ख, तब म मरे त ुल्य भएर उहाँका पाउमा पर। तर उहाँले आफ्नो

“ डराऊ, आिद र अन्त्य १८ र
दािहने बाहुली यसो भनेर ममािथ राख्नुभयो, न

ँ हे र, म सदासवर्दाको िनिम्त जीिवत छु ,
जीिवतचािहँ म नै हुँ। म मरे को िथए।

अिन मृत्यु र पातालका साँचाह

मिसत छन्।"

ःवगर्मा रहेको पिवऽ मिन्दरको पिहलो भाग वा कोठामा येशू

उिभनुभएको ती पदह ले दे खाइएको छ। येशूको तेजःवीमय मिहमाको दशर्न र

उहाँले खेिलरहनुभएको भूिमका यःतो महान् िथयो िक यूह ा डरले काँपरे

ममतामयी येशूले यूह ालाई सान्त्वना िदँदै
उहाँको पाऊमा घोिप्टन पुग।
े
नडराऊ भनेर ढाढस िदनुभएको िथयो। आफू अल्फा र ओमेगा, अथार्त ् पिहलो र
ँ
अिन्तम भनेर औल्याउनु
भएको िथयो। यो सम्बोधनले उहाँ सनातन परमेँवर

हुनहु न्ु छ भनेर उहाँको अिःतत्वको बारे मा पिहचान िदँदछ। पिछ उहाँले आफ्नो

मृत्यु र पुन त्थान तथा उहाँको पुन त्थानले ल्याउने आशाको बारे मा चचार्

ँ छ। जब लाजरसको मृत्युपिछ
गनुह
र् न्ु छ। मृत्यु र पातालको साँचो उहाँसग
उनका

िददी

माथार्लाई

जे

भ भ
ु एको

िथयो

त्यही

कुरा

यूह ाले

यहाँ

दोहोर्याउँछन्: "पुन त्थान र जीवन मै हुँ। जसले मलाई िवँवास गछर् ऊ

मरे तापिन जीउनेछ। र जो मलाई िवँवास गरे र बाँिचरहन्छ त्यो किहल्यै

मनछै न। के ितमीले यो िवँवास गछ ?" (यूह ा ११:२५,२६

पान्तिरत)।

सम्पूणर् येशूभक्तह मा रहेको आःथाको केन्ििबन्दुलाई येशूले माथार् र

ँ
यूह ा माफर्त औल्याउनु
हन्ु छ। त्यो हो पुन त्थानको आशा। त्यो नभए यस
सं सारमा हामीह को अिःतत्वको उ ँ
े य के छ र?

फेिर ूकाश २२:७,१२,१३ पढ्नुहोस्। यी पदह ले पिन येशूको

बारे मा के भन्छ? हे नह
र्ु ोस्: " ७ “हेर, म चाँड़ै आउँदैछु। यस पुःतकको

५६

अगमवाणीका वचन पालन गन धन्यको हो। १२ ह
“ े र, म चाँड़ै आउँदैछु। हरे क

मािनसलाई उसले गरे अनुसार िदने ूितफल मसँग छ। १३ म अल्फा र
ओमेगा, पिहलो र अिन्तम, आिद र अन्त्य हुँ।"
"येशू भी

अल्फा र ओमेगा हुनहु न्ु छ। उहाँ पुरानो करारको उत्पि

र नयाँ करारको ूकाशमा अन्त्यको परमेँवर हुनहु न्ु छ। दुवै पुःतकह मा येशू
भी

भेिटनुहन्ु छ। दोॐो आदमको आ ाकािरताबाट परमेँवर र आदम वा

मानवको बीचमा पुनिमर्लन भएको छ। शैतानले ल्याएको परीक्षालाई दोॐो

आदम येशूले िजत्नुभएर परमेँवरको चाहनालाई पूरा गनुभ
र् एको िथयो। पिहलो

आदमको लज्जाःपद,असफल र पतनलाई येशूले उ ार गनुभ
र् एको िथयो।"-एलेन

जी

ाइट

द

कमेन्टस्,

१०९२,१०९३ ारा

एसिडए

बाइबल

पान्तिरत। हो येशू शु

हामीह को िवँवासको शु

कमेन्टरी,

६,

पृ.

र अन्त हुनहु न्ु छ (त्यसको अथर्

र अन्त उहाँ नै हुनपु छर् अ

होइन|अनुवादकको िटप्पणी)। उहाँले शु मा हामीलाई सृि

पुनसृि

ठे ली

अन्तमा गनुह
र् न
े ।
ु छ

कुनै व्यिक्तिवशेष

गनुभ
र् यो र उहाँले

ूकाशको पुःतकले हामीलाई इितहासमाऽ होइन युगको अन्तको

बारे मा िसकाउने भएकोले यो अझै पिन येशूको बारे मा र येशूलाई ूकट गन

ूकाश हो। अन्तको युगको बारे मा हामीले जे अध्ययन गरे तापिन त्यस
अध्ययनको केन्ििबन्दु येशू नै हुनपु छर् वा उहाँलाई नै मध्यनजरमा राखेर

अध्ययन गिरनुपछर्।

हाॆो जीवनको ूत्येक िदनमा येशूलाई नै केन्ििवन्दु बनाएर अिघ

बढ्न कःता तिरकाह

अपनाउनुपछर्?

उपसं हार:

थप जानकारी: "ूकाशको पुःतकमा परमेँवरको बारे मा गिहरो कुराह को

ँ ालाई
िचऽण गिरएको छ। "ूकाश" नाउँ आफैले हामीह को आित्मक आख
ूज्विलत तुल्याउँछ। कितपय मािनसह ले यस पुःतकमा लालमोहर लगाइएको

छ र यसलाई बुझ्न सिकदै न भनेर अन्यायपूणर् धारणा राख्दछन्। ूकाशको अथर्
नै कुनै कुरा लुकेको छ भने त्यसलाई दे खाउने हो। त्यस पुःतकमा रहेका

रहःयह लाई परमेँवर आफैले उहाँका सेवकलाई ूकट गनुभ
र् एको िथयो। र

सबैले पढु न भनेर नै परमेँवरले त्यःतै

पमा रच्नुभएको हो। यूह ाको

समयसम्मका लािग माऽ होइन तर युगको अन्तमा रहने मािनसह को िनिम्त
पिन उक्त सत्यह लाई सम्बोधन गिरएको छ। त्यस पुःतकमा उल्लेख गिरएका

भिवंयवाणीका

ँयह

केही

िबितसकेका

५७

छन् भने

केही

िबत्दै

गरे को

दे खाइन्छ। युगको अन्त्यमा हुने ःवगर्को राजकुमार र अन्धकारको शिक्तको

बीचमा हुने महान् यु

दे खाउँदछन। साथै कुनै

वा सं घषर् हुन बाँकी भएको पिन कुनै

ँयह ले

ँयह ले मुिक्त पाएकाह ले नयाँ पृथ्वीमा पाउने

िबजयको ःवाद र आनन्दको अनुभव पिन ूकाशको पुःतकले कोदर्छ।"-एलेन

जी

ाइट, द आक्टस् अभ आपोःट्लस्, पृ. ५८४बाट
ूकाशको पुःतकमा उल्लेिखत केही पदह

पान्तिरत।

यस अध्यायमा हेर्य ।

पुःतकको शु मा र अन्तमा के लेिखएको छ सो पिन हामीले हेर्य । ती केही

पदह ले येशूको बारे मा के ूकट गरे को छ र उहाँको बारे मा के भन्छ सो पिन

हामीले हेर्य । पुरानो करारको ऐितहािसक वचनह ले येशूको बारे मा जे

ँ
औल्याएतापिन
ूकाशको पुःतकले ूभ ु येशूको बारे मा हामीलाई धेरै कुराह

िसकाउँदछ। ूकाश ३:१४, ५:५,६, ७:१४, १९:११-१६ले येशूको बारे मा
अझ थपेको छ। जब हामी ती सबै पदह लाई िमलाएर हेछ तब त्यसले

येशूको बारे मा ूभावकारी िचऽण गरे को छ र उहाँलाई प
गनह को िनिम्त ती िचऽणह

िचन्तनमनन :
अ.

ू र् मा ु हुन आउछ।
अथर्पण

ाउँछु भनेर दावी

नयाँ करारभिर बारम्बार पुरानो करारका पुःतकह बाट

उदधृत

गिरएका

वचनह ले

हाॆो

िनिम्त

त्यो

िकन

धमर्शा

बाइबल कसरी हुनपु छर् र परमेँवरको वचनलाई

मह वपूणर् हुनगएको छ? हाॆो िबँवासको केन्ििवन्दु पिवऽ
हामीले िकन गम्भीर पमा िलनुपछर् भनेर थाहा पाउनु िकन

ज री छ? हाॆो व्यिक्तगत जीवनमा र चचर्को जीवनमा
बाइबलको आिधपत्यलाई कुनै न कुनै ूकारले घटाउने

आ.

तत्वह बाट हामीले कसरी जोिगनुपछर्?

ूकाशको पुःतक सरसतीर् हे नह
र्ु ोस्। येशूको बारे मा िवशेष के

बताइएको छ सो जम्मा गरे र लेख्नुहोस्। हाॆो ूभ ु येशूको

ःवभाव, काम, शिक्त र चिरऽको बारे मा के के भिनएको छ?
इ.

ती पदह ले तपाईँलाई कःतो सान्त्वना िमल्दछ?

मृत्यु,

आत ,

पीडादायी

दु:खक

जःता

तत्वह ले

डुवाइरहे को यस सं सारमा पुन त्थानको सन्दे शले हामीलाई

कःतो आशा र सान्त्वना िदन्छ?

५८

कथा ३
नौ कक्षाको िव ाथीर्को ूभाव
कमिलथा बुल्स ६२ र

ारोल्ड बुल्स ६०

माशर्ल आइलाण्डस्
प्यािसिफक समुिमा रहे का टापुह को दे श माशर्न आइलाण्डको दुगम
र् टापुमा

रहे को

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

िमसन

ःकूलमा

कमिलथाले

आफ्नो

छोरो

ृेडिरकलाई पढ्न पठाएकी िथइन्। एक िदन उनको छोरो त्यस ःकूलबाट

घर आएको िथयो र त्यसै िदन उसले आफ्नी आमालाई हप्ताको सात िदन
साबथकबारे मा ूथम पल्ट सुनाएको िथयो।
तर साबथको बारे मा थाहा पाएरपिन आठ जना छोराछोरीह की आमा

कमिलथाले आफूले मािनआएको आइतबारे चचर् नछोड्ने अठोट गरे की िथइन्।

उनलाई अन्य चचर्का मािनसह ले पिन बाइबल अध्ययन गनर् बोलाउँथे तर
उनी कही ँ पिन जाँिदनिथन्।
नौ

कक्षामा

पढ्ने

छोरा

ृेडिरकले

बाइबल

क्लासमा

िसकेका

साबथको िवषयमा जितसुकै उत्सािहत भएर सुनाए तापिन आमा कमिलथाले

आफ्नो िदमागलाई पिरवतर्न नगन कुरा छोरोलाई भनेकी िथइन्। ब

आइतवारको स ा शिनबार चचर् जानु गलत हो भनेर उल्टै सम्झाइ रहे की
िथइन्।

"आमा, तपाईँ आफै बाइबल पढे र प ा लगाउनुहोस्। मैले सत्य कुरो

गरे को हो िक होइन
छोरो ृेडिरकले

भ े कुरा तपाईँ आफैले थाहा पाउनुहन
ु ेछ" कमिलथाको

भन्यो।

कमिलथाले आफ्नो जेठो छोरो ृेडिरकले इसाई िशक्षा पाओस् भनेर

इबेईमा रहे को सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकुलमा पठाएकी िथइन्। त्यो ःकूल

उनको घर निजकै पिन िथयो।तर इबेईको ःकूलमा बािहरी कलेजका िकशोर
आएर अङ्मेजी पढाउने भएकोले अ

ःकूल भन्दा नाउँ

ृेडिरकले आफूले िसकेका बाइबलका वचनह

र कण्ठ गरे का

िकशोरी िव ाथीर्ह
चलेको िथयो।
पदह

आमालाई सुनाउथ्यो । िवशेष गरे र म ी ६:३३को पद आमालाई

बारम्बार सुनाउँथ्यो। उक्त पदमा यसरी लेिखएको छ, "परमेँवरको राज्य

१

पिहले खोजी गर र उहाँको धािमर्कता, र सबै थोक ितमीलाई थिपने छ"
( पान्तिरत)।
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को ःथापना गनर् सहयोग गन एलेन जी

ाइटको बारे मा पिन उसले आफ्नी आमालाई सुनाउँथ्यो।
"कितपय मािनसह ले एलेन जी

ाइटको बारे मा िकन िबरोध गछर्न ्

ँ
मलाई थाहा छै न, तर उनले केवल बाइबललाई माऽ औल्याएकी
िछन् "

ृेडिरकले आमालाई सुनायो।

आफ्नो छोरालाई बाइबलको बारे मा

ान भएकोमा कमिलथा ूभािवत

त भएकी िथइन् तर एडभेिन्टःट चचर्मा आउन आमालाई जित अनुरोध
गरे तापिन आमा भने जान मािनरहे की िथइनन्। ग्वाम टापुबाट पाहुना ूचारक

आउँदा पिन छोरा ृेडिरकले उत्सािहत हुँदै आमालाई चचर्मा आउन अनुरोध

गदर्थ्यो। तर एडभेिन्टःट चचर्मा जान उनी राजी भइनन्। एकिदन

उनको

छोरो ृेडिरकले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलने िनणर्य गदार् उनले त्यसको

िबरोध पिन गिरन।
तर

िभऽिभऽै

कमिलथाले

परमेँवरसँग

गोप्य पमा

गरे रहे की िथइन् "हे ूभ ु म सही चचर्मा गइरहे को छु
दे खाउनुहोस्। बाइबलमा सत्य वचन िसक्ने उपायह
ूकट गनुह
र् ोस्।"
समय िबत्दै जादा उनीह

ूाथर्ना

िक छै न मलाई

के छन् त्यो पिन मलाई

रहे को टापुमा लामो खडेरी शु

इबेई टापुको सबै िपउने पानीका मुहानह
बालुवाको टापु िथयो र त्यहाको

यो

भयो।

सुके। िकनभने त्यो टापु बालुवै

१२,००० मािनसह मध्ये आधा मािनसह

१८ वषर्भन्दा कम उमेरका िथए। इबेई टापुको निजकै अक टापु पिन िथयो
र त्यहाँ रहे का अमेिरकन सै िनक अखडाबाट इबेई बिःतका मािनसह ले

िदनिदनै डु ाबाट पानी ल्याउन थाले। ूायजसो इबेईका सबै मािनसह लाई
त्यही अखडाले जागीर िदएको िथयो। कमिलथापिन त्यसमा सहभागी भइन्।
एक िदन पानी भनर् मािनसह

जम्मा भइरहे का िथए त्यसबेला

ितनीह मध्ये बेलायतबाट आएकी एक जना िव ाथीर् िशिक्षका पिन पानी िलन

पिखर्रहे की िथइन्। उनी इबेई ःकुलमा पढाउँिथन्। त्यिहबेला कमिलथासँग

उनको िचनाजानी भयो। ितन िदनसम्म ितनीह

सं गसं ग पानी भनर् सै िनक

अखडामा आए। र तेॐो िदनमा ती िव ाथीर् िशक्षकाले अिन्िया सं गसं गै बाइबल

अध्ययन गनर् कमिलथालाई पिन िनम्तो िदइन्। अिघका िदनह मा कसै ले

२

बाइबल अध्ययन गनर् बोलाउदापिन उनी जिदनिथन, तर त्यसिदन उनले
मञ्जुरी

िदएकी

िथइन्।

आिन्िया

एक

हप्तासम्म

बाइबल

िसकाउन

कमिलथाको घरमा गइन्।
"जब उनले परमेँवरको वचन सुनाइन् त्यो वचनले मेरो

दयलाई

छोएको िथयो र तुरन्तै बिप्तःमा िलउँ जःतो लागेको िथयो। यो कःतो अचम्म

भयो। इबेई टापुका िविभ सम्ूदायका मािनसह ले मलाई ितनीह को चचर्मा
बोलाउँथे तर म कही ँ पिन जा थ। तर जुनिदन दे िख मैले एडभेिन्टःटह ले

त्यो सत्यूित आकिषर्त भए ँ र मैले

िसकाएको सत्य सुन त्यसिदनदे िख म

बिप्तःमा िलए"ँ कमिलथाले भिनन्।यो खुशीको खबरले उनको छोरा ृेडिरक

खुशीले ग ग

भएको िथयो।

गनर्का लािग

बोलायो। र पिछ चचर्कै सं चालक सिमितको सदःयमा उनलाई

बिप्तःमा पिछ कमिलथालाई उक्त ःकूलका िशक्षकह लाई सहयोग

िनयुक्त गिरयो।

अब कमिलथा आफ्नो ौीमान
ूाथर्ना गनर् थालेकी िथइन्।

ारोल्डको िनिम्त पिन घन्ट सम्म

ारोल्ड सै िनक अखडामा भान्सेको नाइकेको

पमा काम गरे र घर फकर्न्थे। उनी च ुरोठ र रक्सीको लतमा नराॆोसँग

ु ा घर फकर्ंदा उनी रक्सी र च ुरोठले मातेका हुन्थे ।
लागेका िथए। बेलक
गनर्

एकिदन एडभेिन्टःट पाःटर टमी िकल्मेले उनीसँग बाइबल अध्ययन

ारोल्डलाई अनुरोध गरे ।

ारोल्डले पिन सहमित जनाए। टमीसँग

बाइबल अध्ययन गनर् थालेपिछ

ारोल्डले पिन आफ्नो

दयलाई येशूमा

सुम्पेका िथए।
ारोल्डले आफ्ना सबै आठजना छोराछोरीह लाई

कमिलथा र

एडभेिन्टःट ःकूलमा पठाए। ितनीह मा चार जनाले एडभेिन्टःट चचर्मा
बिप्तःमा पिन िलए। ितनीह का दुई नाित-नितनाहा
भएका छन्।

६० वषर् पुगेका

त्यही ःकूलमा भनार् पिन

ारोल्ड अिहले पिन अमेिरकी सै िनक अखडमा काम

गदर्छन् र इबेई सेभेन्थ-एडभेिन्टःट चचर्को एल्डर पिन भएका छन्। त्यो चचर्
ःकूलको ठू लो कोठामा चल्दछ। हरे क साबथमा ६० जनाजित मािनसह
परमेँवरको आराधना गनर् त्यहाँ जम्मा हुन्छन्।
"परमेँवर

अत्यन्तै

दयालु

ु न्ु छ।
हुनह

उहाँले

हाॆो

जीवनलाई

सम्हाल्नुहन्ु छ। उहाँले साँिच्चकै म त गनुह
र् न्ु छ। हामीलाई जिहले पिन जे

३

ु न्ु छ"
भएपिन हामीलाई सहायता गनर् उहाँ जिहले पिन तत्पर हुनह

ारोल्डले

खुशी व्यक्त गद भने।

६२ वषर्की कमिलथा अिहले एडभेिन्टःट ःकूलमा माशर्िलज भाषा

िसकाउने िशिक्षका भएकी िछन्। इबेईका साथी र िछमेकीह लाई उनी
बाइबल पिन िसकाउँिछन्। उनको ूयासले पाँच जना मािनसह ले बिप्तःमा

िलन सफल भएका छन्।

अब, कमिलथा उनको पुरानो ठाउँ मालोलाप भ े टापुमा फकर्न

चाहिन्छन्। त्यहाँ एडभेिन्टःट चचर् ःथापना गनर् चाहिन्छन्। १५० जना रहे को
त्यस टापुमा कोही पिन एडभेिन्टःटह

छै नन्। ःथानीय चचर्का अगुवाह को

सहयोगमा उनी त्यस टापुमा गएर ूभ ु येशूको आगमनको बारे मा िसकाउन
चाहिन्छन्।
िसफर् नौ कक्षाको ृेडिरकले सन् २००३मा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

ःकूलमा भनार् भएको कारणले माशर्न आइलाण्डका धेरै मािनसह

एडभेिन्टःट

भएका छन्। "परमेँवरलाई अित धन्यवाद छ िकनिक परमेँवरले हामीलाई

च ु ुभयो र उहाँले अचम्मसँग काम गनुह
र् न्ु छ" कमिलथाले व्यक्त गिरन्।

यस ऽैमािसक िमसन भेटीको केही भाग इबेई सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

ःकूलका थोऽो कक्षाकोठाह लाई ममर्त गनर् सहयोग गिरनेछ, तािक धेरै

बालबािलकाह

त्यस ःकूलमा जाऊन् र इबेई टापुमा रहे का ितनीह का

आमाबाबुह ले माऽ होइन तर अ ले पिन ूभू येशूको बारे मा िसक्न सकुन्।
माशर्ल आइलाण्डको बारे मा थप जानकारी:
अ)

माशर्ल आइलाण्डलाई सङ्लो पानीले घेरेको छ र १,००० भन्दा धेरै

खालका माछाह

त्यहाँ पाइन्छ। २५० भन्दा बढी कोरल अथार्त ् िबशेष

समुिका बःतुह

पाइन्छ। धेरै मािनसह

त्यहाँ डुवल्ु की मानर् आउने

भएकोले सं सारमै त्यो ठाउँ डुबल्ु की मानर्का लािग ूख्यात भएको छ।

आ ) सन् २०११मा सरकारले २,००० िकलोिमटर क्षेऽलाई ओगटे र शाकर्
माछाह को िनिम्त आरक्षण ःथान बनायो। यो शाकर्माछाको िनिम्त

इ )

सं सारकै सबभन्दा ठू लो आराक्षण पिन हो।

माशर्ल आइलाण्डको समुिमा २२ जातका िविभ

शाकर् माछाह

पाइन्छन्। िनलो शाकर्, िसल्की शाकर् िबगेइ ाेशर शाकर्, पेलािजक ाेशर
शाकर्, ओशािनक ि प शाकर् र टनी नसर् शाकर् जःता ूख्यात शाकर्ह
त्यहाँ पाइन्छ।

४

