
 
 
 

 
 

 
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 िसंहासनमा मसँग 
बःन अिधकार ूदान गनछु, जसरी म पिन िबजयी भएर मेरा िपताको िसंहासनमा 
बस" (ूकाश ३:२१ पान्तिरत)। 

  नयाँ करारको पःुतकलाई सरसतीर् हेदार् पिन नयाँ करारका 
पःुतकह ले परुानो करारका पःुतकह मा िलिखत समय र घट्नालाई 
सम्बोधन गरेर लेिखएको पाइन्छ। कुनै न कुनै ूकारले नयाँ करारले परुानो 
करारको पःुतकलाई उद् धृत गरेर नयाँ करारको औिचत्यलाई सािबत गरेको 
पाइन्छ। येशूले आफू र आफ्नो सेवाकायर्लाई अनमुोदन गनर् परुानो करारका 
शा ह लाई नै औलँ्याएर त्यहा ँ लेिखएका वचनह  पूरा हनुपुछर् भ ुभएको 
िथयो (म ी २६:५४,५६: मकूर् स १४:४९, यूह ा १३:१८, १७:१२ 
आिद)। त्यही कुरा ूकाशको पःुतकको बारेमा पिन भ  सिकन्छ। परुानो 
करार िबशेष गरेर दािनएलको पःुतक िबना ूकाशको पःुतक बझु्न झन्डै 
असम्भब छ भने पिन हनु्छ। त्यसै कारण हामी दवैु पःुतकह लाई तलुना 
गरेर अध्ययन गछ । 

    ूकाशको पःुतकमा उल्लेख गिरएको परुानो करारका पःुतकह  र 
बाँकी सबै पःुतकह ले एक िनणार्यक िबषयबःतलुाई औलँ्याउँछ। त्यो हो 
येशूको ूकटीकरण । ूकाशको पःुतकको मूल िबषयबःत ुनै येशू हनुहुनु्छ। 
उहाँ को हनुहुनु्छ, उहाँले मािनसह लाई के गनुर्भयो र अन्तको समयमा उहाँले 
के गनुर्हनेुछ भ े िबषयबःतहु ले ूकाशको पःुतक भिरएको छ। अिन्तम 
समयमा हनेु घटनाह लाई अध्ययन गदार् जिहले पिन येशूलाई नै अगािड 
राख् नपुछर् र उहाँलाई नै केन्ििबन्द ु बनाउन आवँयक भएको िवषय सबैले 
महससु गनुर्पछर्। ूकाशको पःुतकले त्यसै गरेको छ। यस अध्यायमा 
ूकाशको पःुतकमा गिरएको येशूको बणर्न  हेनछ । 
 
 
 
 

३ 
 

येश ूर प्रकाशको पु तक 
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१. ूकाशको पःुतकको बनोट 

      दबैु दािनएल र ूकाशको पःुतकमा धेरै समान िवषयबःतहु  
भएतापिन ती दवैु पःुतकह लाई दईु खण्डमा िबभाजन गिरएको छ। त्यो हो 
ऐितहािसक र यगुको अन्तमा हनेु घट्नाह को िबवरण। ती दवैु अवधारणाह  
दवैु पःुतकह मा मजासँग बिुनएका छन।् ःथानीय तहमा होस ्वा िवँ वव्यापी 
पमा होस ् वा सानो ितनो ऐितहािसक घट्नाह लाई यगुको अन्तमा हनेु 

घट्नाह का उदाहरण वा पूवर् सूचनाको पमा हामी हेनर् सक्छ । अथार्त ्
परुानो करारको इितहासमा घटेका घट्नाह लाई अध्ययन गदार् हामीह को 
समयमा र पिछ हनेु घट्नाह लाई कसरी औलँ्याउँछ सो थाहा पाउन सक्छ । 
यो ि कोण केवल दािनएल र ूकाशको पःुतकमामाऽ िसिमत नभएको हामीले 
पाउँछ । 

    मािथ भिनएका कुराह सगँ पावल सहमत भएको १ कोरन्थी १०:१-
११मा कसरी देखाइएको छ? हेन ुर्होस:् "१ भाइ हो, ितमीह ले यो कुरा जान 
भनी म चाहन् छु, िक हाॆा पखुार्ह  सब बादलमिुन िथए, र सबै समिुको बीचबाट 
भएर गए। २ अिन मोशामा ितनीह  सबैले बादल र समिुमा बिप् तः मा पाएका 
िथए। ३ सबैले एउटै आित् मक भोजन खाए। ४ सबैले आित् मक पानी िपए, 

िकनिक ितनीह का साथसाथै िहँ  ने आित् मक च ानको पानी ितनीह ले िपए। 
त् यो च ानचािहँ भीं ट नै हनुहुनु् थ् यो। ५ तापिन ितनीह मध् ये धेरैजसोसँग 
परमेँ वर ूसन् न हनुभुएन, र ितनीह  म भिूममा नं ट भए। ६ उनीह ले जः तै 
मीले खराबीको इच् छा नगर  भनी यी कुरा हाॆो चेतावनीको लािग हनु ्। ७ 
ितनीह मध् ये कित झ ितमीह  मूितर्पूजक नहोओ। जः तो लेिखएको छ,  " 
मािनसह  खान र िपउनलाई बसे, अिन नाच् नलाई उठे।" ८ हामी व् यिभचारमा 
फः नहुुँदैन, जसरी ितनीह मध् ये कित जना फसे, र एकै िदनमा तेईस हजार 
मरेका िथए। ९ हामीले ूभकुो परीक्षा गनुर्हुँदैन, जसरी ितनीह मध् ये कितले गरे, 
र सपर्ह ारा नं ट भएका िथए। १० हामीले गनगन गनुर्हुँदैन, जसरी 
ितनीह मध् ये कितले गरे, र िवनाशकबाट नं ट भएका िथए। ११ यी कुराह  
ितनीह लाई चेतावनीको िनिम् त भए तापिन ती हाॆ ै िशक्षाको िनिम् त लेिखएका 
हनु ्, जसमािथ यगुको अन् त् य आइसकेको छ।" 
     दािनएलमा उल्लेिखत केही कथाह  (दािनएल ३:६,१५,२७ र ६:६-
९,२१,२२) ःथानीय तहमा घटेतापिन त्यसले ूकाशमा उल्लेिखत अिन्तम 
िदनमा हनेु घट्नाह लाई कसरी ूतीिबम्बीत गछर् भनेर हामीले अगािड हेर् य । 
ती कथाह लाई हेरेर परमेँ वरका जनह ले यगुको अन्तमा सामना गनुर्पन 
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पिरिःथितह  केही हदसम्म हामी बझु्न सक्छ । तर मह वपूणर् कुरा थाहा 
पाउनपुन त यो छ िक जनुसकैु पिरिःथितमा परमेँ वरका जनह ले सामना 
गनुर्परेतापिन अन्तमा परमेँ वरले उ ार गनुर्हनेुछ भ े बचन पक् का छ। 
जेभएतापिन परमेँ वरको िन ामा रहेका मािनसह लाई परमेँ वरले िबजय 
िदनहुनु्छ ूकाशको पःुतकले िसकाउँदछ। 

   केही अलग कुराह  ूकाशको पःुतकले िसकाएतापिन त्यस 
पःुतकको ऐितहािसक भाग अध्याय १-११मा छ भने यगुको अन्तमा हनेु 
घट्नाको िबवरण अध्याय १३-२२मा पाइन्छ। 

    ूकाश १२:१-१७ पढ्नहुोस।् त्यहाँ उल्लेिखत िबवरण इितहासमा 
घटेका घट्ना भनेर भ  े िक यगुको अन्तमा? िकन? "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 माउने 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। ४ 
त् यसको पचु् छरले ः वगर्को एक ितहाइ ताराह लाई सोहोरेर पथृ् वीमा फािलिदयो। 
बालक जन् मनासाथ त् यसलाई िनिलहालँू भनी त् यो अिज र बालक जन् माउन 
लागेकी ः ऽीको सामनु् ने खड़ा िथयो। ५ त् यस ः ऽीले सारा जाितलाई फलामको 
डन् डाले शासन गन एउटा छोरो जन् माई। त् यसको बालक परमेँ वरकहाँ 
उठाइएर उहाँको िसंहासनमा लिगयो। ६ त् यो ः ऽीचािहँ उजाड-ः थानिभऽ भागी, 
जहाँ एक हजार दईु सय साठी िदनसम् म त् यसको पालनपोषण होस ् भनेर 
परमेँ वरले त् यसको लािग ठाउँ तयार राख् नभुएको िथयो। ७ अिन ः वगर्मा लड़ाइँ 
भयो। िमखाएल र ितनका दूतह ले त् यस अिज रसँग यु  गरे। अिज र र 
त् यसका दूतह ले पिन यु  गरे, ८ तर ियनीह  हारे, र ियनीह का िनिम् त 
ः वगर्मा कुनै ठाउँ रहेन। ९ त् यो ठूलो अिज र तल फािलयो– त् यो ूाचीन सपर्, 
जो सारा संसारलाई बहकाउने िदयाबलस वा शैतान हो। त् यो पथृ् वीमा फ् याँिकयो 
र त् यसका दूतह  त् यसका साथसाथै फ् याँिकए। १० तब मैले ः वगर्मा यसो 
भिनरहेको एउटा ठूलो आवाज सनु, "अब हाॆा परमेँ वरको मिुक्त, शिक्त, राज् य र 
उहाँका भीं टको अिधकार आएको छ। िकनिक हाॆा भाइह लाई दोष लगाउने, 

जसले हाॆा परमेँ वरको सामनु् ने ितनीह लाई िदनरात दोष लगाउँछ, त् यो तल 
फ् याँिकएको छ। ११ ितनीह ले थमुाको रगत र आफ् ना गवाहीको वचनको 
कारण त् यसलाई िजतेका छन ्, र ितनीह ले मतृ् यसुम् मै पिन आफ् नो ज् यानको माया 
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राखेनन ्। १२ यसकारण हे ः वगर्मा रहनेह , ितमीह  रमाओ। तर पथृ् वी र 
समिुलाई िधक् कार छ! िकनभने आफ् नो समय अल् प छ भनी थाहा पाएर 
िदयाबलस ठूलो बोधसाथ ितमीह कहा ँ तल आएको छ।" १३ जब त् यस 
अिज रले आफू पथृ् वीमा फ् याँिकएको देख् यो, तब त् यसले छोरो जन् माउने त् यस 
ः ऽीलाई खे  यो। १४ तर त् यस ः ऽीलाई त् यस सपर्को सम् मखुबाट उजाड-
ः थानमा उड़ेर जानलाई ठूलो ग डका दईु पखेटा िदइए। त् यो उजाड-ः थान 
साढ़े तीन वषर्सम ् म त् यस ः ऽीको पालनपोषणको िनिम् त तयार गिरएको िथयो। 
१५ त् यस ः ऽीलाई बाढ़ले बगाओस ् भनेर त् यस सपर्ले ः ऽीको पिछ आफ् नो 
मखुबाट नदीजः तै पानी िनकाल् यो। १६ तर पथृ् वीले त् यस ः ऽीलाई सहायता 
गर् यो, र अिज रले आफ् नो मखुबाट िनकालेको नदी पथृ् वीले आफ् नो मखु उघारेर 
िनिलिदयो। १७ तब त्यो अिज र त्यस ीसँग बोिधत भयो र त्यसको बाँकी 
सन्तानसगँ यु  गनर् गयो अथार्त ् ितनीह सगँ जनुह ले परमेँ वरका आ ाह  
पालन गछर्न ् र येशूको गवाही िदन्छन।् १८अिन त् यो अिज र समिुको 
िकनारमा खड़ा भयो। 

    यो अध्याय साँिच्चक् कै हेन हो भने िवगतको इितहास र पिछ हनेु 
घट्नासँग सम्बिन्धत भएको पाइन्छ। िकन त? िकनभने ऐितहािसक सन्दभर्मा 
हेन हो भने यसले ःवगर्बाट शैतानलाई िनकािलएको बताउँछ (ूकाश १७:७-
९), अिन शैतानले बालक येशूमािथ हमला गछर् (ूकाश १२:४) र चचर्को 
इितहासमा चचर्ले भोग्नपुरेको सतावट (ूकाश १२:१४-१६) र अिन बाँकी 
रहेका परमेँ वरका जनह लाई शैतानले हमला कसरी गछर् भनेर िचऽण गदर्छ 
(ूकाश १२:१७)। 

     हामीले इितहासबाट िसक्नपुन पाठ इितहासबाट किहल्यै पिन िसक्दैन  
भनेर भिनन्छ। त्यसको अथर् मािनसह  जहाँ रहेतापिन जनुसकैु देशमा रहेतापिन 
ितनीह ले भलु गिर नै रहेक हनु्छन।् तर हाॆो माझमा कितपय इितहास भएको 
हनुाले हामीले पिन त्यही खालको भलु नगनर् कसरी िसक्ने?   
   
 २. येशूको बारेमा िविभ  िचऽणह  

    देहायका पदह  पढ्नहुोस।् ती पदह ले येशूलाई िविभ  नाउँले 
सम्बोधन गिरएको छ। कुनै मािमलामा उहाँको बारेमा ती िचऽणह  गिरएका 
छन ् जसले उहाँले के गनुर्भयो, के गिररहनभुएको छ र के गनुर्हनेुछ। ती 
पदह ले येशूको बारेमा हामीलाई के िसकाउँदछ? हेन ुर्होस:् ूकाश १:५,६ 
"िवँ वासयोग् य साक्षी येशू भीं टदेिख, मतृकबाट ूथम जीिवत हनुभुएको, तथा 
पथृ् वीका राजाह का शासकको तफर् बाट। हामीलाई ूमे गनुर्हनेु र आफ् नो 
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रगतले हामीलाई हाॆा पापबाट ः वतन् ऽ पानुर्हनेुलाई, ६ हामीलाई एउटा राज् य, 

उहाँका िपता र परमेँ वरका पूजाहारीह  तलु् याउनहुनेु, उहाँलाई मिहमा र 
पराबम सदासवर्दा होस ्। आमेन।", ूकाश १:११-२० "११ "ितमी जे 
देख् तछौ, सो एउटा पःु तकमा लेख, र सातै वटा मण् डलीलाई पठाऊ, अथार्त ् 
एिफसस, ः मनुार्, पगार्मम, िथआटीरा, सािडर्स, िफलाडेिल् फया र लाउिडिकयालाई।" 

१२ मसँग बोल् नेलाई हेर  भनेर म पिछ फक। फकर हेदार् सात वटा सनुका 
सामदान १३ र सामदानह का माझमा मािनसको पऽुजः तै पाउसम् मै पोशाक 
लाउनभुएको र छातीमा सनुौला चौडा िफ ा लाउनभुएको एक जनालाई मैले 
देख। १४ उहाँका िशर र केश ऊनजः तो सेता र िहउँजः तै सेता, र उहाँका 
आखँा आगोका ज् वालाजः तै िथए। १५ उहाँका पाउह  आगोको भ ीमा खारेर 
टल् काइएका काँसाजः ता िथए, र उहाँको सोरचािहँ उलर्दो पानीह को आवाजजः तै 
िथयो। १६ उहाँको दािहने बाहलुीले सात वटा ताराह  पिबराखेको िथयो, र 
उहाँको मखुबाट धािरलो दईुधारे तरवार िनः केको िथयो। उहाँको महुारचािहँ पूरा 
तेजमा चम् केको सूयर्जः तै िथयो। १७ जब मैले उहाँलाई देख, तब म मरेतलु् य 
भएर उहाँका पाउमा पर। तर उहाँले आफ् नो दािहने बाहलुी यसो भनेर ममािथ 
राख् नभुयो, "नडराऊ, आिद र अन् त् य १८ र जीिवतचािहँ म नै हुँ। म मरेको 
िथए।ँ हेर, म सदासवर्दाको िनिम् त जीिवत छु, अिन मतृ् य ुर पातालका साँचाह  
मिसत छन ्। १९ यसकारण ितमीले जे देख् छौ, र जे छ र यसपिछ जे हनु 
आउनेछ, लेख। २० मेरो दािहने हातमा ितमीले देखेका यी सात तारा र सनुका 
यी सात सामदानको रहः य यो हो: सात तारा सात मण् डलीका ः वगर्दूतह  र 
सात वटा सामदानचािहँ सात मण् डलीह  हनु ्।", ूकाश ५ "१ िसंहासनमा 
िवराजमान हनुहुनेुको दािहने बाहलुीमा िभऽ र बािहरपि  लेिखएको एउटा 
चमर्पऽको मु ो मैले देख, जो सात वटा मोहोर लगाएर बन् द गिरएको िथयो। २ 
अिन एउटा बलवान ् ः वगर्दूतलाई ठूलो आवाजले यसो भिनरहेको मैले देख, "यो 
मु ो खोल् न र यसका मोहोरह  तो  न योग् य को छ ? ३ ः वगर्मा अथवा 
पथृ् वीमा वा पथृ् वीमिुन यो चमर्पऽको मु ो खोल् न वा त् यसिभऽ हेनर् सक् ने कोही 
िथएन। ४ कोही पिन त् यो चमर्पऽको मु ो खोल् ने अथवा त् यसिभऽ हेन योग् यको 
नपाइएको हनुाले म खूबै रोए।ँ ५ तब धमर्-गु ह मध् ये एक जनाले मलाई भने, 

"नरोऊ! हेर, यहूदाका कुलको िसंह, दाऊदको मूल यो मु ो र यी सात वटा 
मोहोरह  खोल् न िवजयी हनुभुएको छ।" ६ तब मैले एउटा थमुा उिभरहनभुएको 
देख, जो मािरएको जः तो देखा पनुर्हनु् थ् यो। उहाँ िसंहासन र चार जीिवत 
ूाणीह का बीचमा, र धमर्-गु ह का माझमा हनुहुनु् थ् यो। उहाँका सात वटा 
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िसङ र सात वटा आखँा िथए, जनुह  सारा पथृ् वीमा पठाइएका परमेँ वरका सात 
आत् मा हनु ्। ७ उहाँ जानभुयो, र िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेुको दािहने 
बाहलुीबाट त् यो मु ो िलनभुयो। ८ जब उहाँले त् यो मु ो िलनभुयो, तब ती चारै 
जीिवत ूाणी र चौबीसै धमर्-गु ह  थमुाको सामनु् ने घोप् टो परे। ूत् येकको 
हातमा वीणा र धूपले भिरएका सनुका पाऽह  िथए, जो सन् तह का ूाथर्ना हनु ्। 
९ ितनीह ले यसो भन् दै एउटा नयाँ गीत गाए: "तपाईं यो चमर्पऽको मु ो िलने 
र त् यसका मोहोरह  तो  ने योग् यका हनुहुनु् छ, तपाईं मािरनभुयो र आफ् नो 
रगत ारा तपाईंले परमेँ वरको िनिम् त हरेक कुल, भाषा, मािनस र जाितबाट 
मािनसह लाई छुटकारा िदनभुयो, १० र ितनीह लाई राज् य र हाॆा परमेँ वरका 
पूजाहारी बनाउनभुएको छ, र ितनीह ले पथृ् वीमा राज् य गनछन ्।" ११ तब मैले 
हेर, अिन िसंहासन, जीिवत ूाणीह  र धमर्-गु ह का विरपिर धेरै ः वगर्दूतह का 
आवाज सनु। ितनीह को संख् या लाख  र करोड  िथयो। १२ ितनीह  चक  
सोरले यसो भिनरहेका िथए, "मािरएका थमुा सामथ् यर्, वैभव, बिु , शिक्त सम् मान, 

मिहमा, र ः तिुत महण गन योग् यका हनुहुनु् छ।" १३ अिन ः वगर्मा, पथृ् वीमा, 
पथृ् वीमिुन, समिु र त् यहाँ भएको हरेक ूाणीले यसो भिनरहेको मैले सनु, 

"िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेुलाई र थमुालाई ः तिुत, सम् मान, मिहमा, र सामथ् यर् 
सदासवर्दा होस ्।" १४ तब ती चारै जीिवत ूाणीले भने, "आमेन।" अिन ती धमर्-
गु ह ले घोप् टो परेर दण् डवत ् गरे।", ूकाश १९:११-१७ "११ मैले ः वगर् 
उयेको देख र त् यहाँ एउटा सेतो घोडा िथयो। त् यसमािथ सवार हनुहुनेु  
'िवँ वासयोग् य र सत् य' कहलाइनहुनु् छ। धािमर्कतामा उहाँले इन् साफ र यु  
गनुर्हनु् छ। १२ उहाँका आखँा आगोका ज् वालाजः ता िथए, र उहाँको िशरमा धेरै 
राजमकुुट िथए। उहाँमा एउटा नाउँ अि त िथयो, जो उहाँलाई बाहेक अ  
कसैलाई थाहा िथएन। १३ उहाँले रगतमा चोबिलएको पोशाक पिहरनभुएको 
िथयो, र उहाँको नाउँ 'परमेँ वरको वचन' िथयो। १४ ः वगर्का सेनाह  सेता र 
ः वच् छ मलमलका वः ऽ पिहिरई सेता घोडाह मा चड़ेर उहाँको पिछपिछ लागे। 
१५ जाितजाितह लाई ूहार गनर् उहाँको मखुबाट धािरलो तरवार िनः कन् छ, र 
उहाँले फलामको डन् डाले ितनीह मािथ शासन गनुर्हनेुछ। सवर्शिक्तमान ् 
परमेँ वरका बोधको दाख-कुण् ड उहाँले कुल् चनहुनु् छ। १६ उहाँका पोशाक र 
ितयामा 'राजाह का राजा र ूभहु का ूभ'ु अि त छ। १७ तब मैले एउटा 
ः वगर्दूत सूयर्मा उिभरहेका देख। ितनले मध् य आकाशमा उ  ने सबै पक्षीह लाई 
चक  सोरले यसो भने, 'आओ, परमेँ वरको ठूलो भोजमा भेला होओ।" र ूकाश 
२१:१-७ "१ तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पथृ् वी देख, िकनिक पिहलो आकाश 
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र पिहलो पथृ् वी िबितगएका िथए। समिु त अब छँदैिथएन। २ अिन मैले 
परमेँ वरबाट दलुहाको िनिम् त दलुही जः तै गरी िस ािरएर तयार पािरराखेकी, 
अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ य शलेम ः वगर्बाट तलितर झिररहेको देख। ३ 
िसंहासनबाट यसो भन् ने एउटा चक  सोर मैले सनु, ' हेर, परमेँ वरको वास 
मािनसह सगँ भएको छ। उहाँ ितनीह सगँ वास गनुर्हनेुछ, र ितनीह  उहाँका 
ूजा हनेुछन ्, र परमेँ वर आफै ितनीह का परमेँ वर भएर ितनीह सगँ 
रहनहुनेुछ। ४ उहाँले ितनीह का आखँाको आसँ ु पूणर् पले पिुछिदनहुनेुछ, र 
फेिर मतृ् य ुनै हनेुछैन, र शोक र पीडा पिन हनेुछैन। िकनिक पिहलेका कुराह  
िबितसकेका छन ्।' ५ िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेुले मलाई भन् नभुयो, 'हेर, म 
सबै कुरा नयाँ तलु् याउँछु।' उहाँले यसो पिन भन् नभुयो, 'यो लेख, यी कुराह  
भरपदार् र सत् य छन ्।' ६ उहाँले मलाई भन् नभुयो, 'अब िसि यो। म अल् फा र 
ओमेगा हुँ, आिद र अन् त् य म नै हुँ। ितखार्उनेह लाई जीवनका पानीको 
फुहाराबाट म िस मा िदनेछु। ७ जसले िवजय ूाप् त गछर् त् यसले यो 
उ रािधकार पाउनेछ, र म त् यसका परमेँ वर हनेुछु, र त् योचािहँ मेरो छोरो 
हनेुछ।"      

    येशू भी  को हनुहुनु्छ र उहाँको िविभ  भिूमका र कामह  के के 
हनु ् भनेर बताउन उपयुर्क्त पदह  केवल केही माऽ हनु।् उहाँको पिहलो 
आगमनलाई थमुा वा पाठो भनेर सम्बोधन गिरन्छ िकनभने हामीह को पापको 
िनिम्त उहाँले आफूलाई बिल चढाउनभुयो। आफै मरेर उहाँले हाॆो पक्षमा 
पूजा गनुर्भयो। पावलले १ कोरन्थी ५:६-८मा उल्लेख गदर्छन,् "६ 
ितमीह को घमण् ड ठीक होइन। अिलकता खिमरले जम् मै िढकालाई खिमरा 
बनाइहाल् छ भन् ने के ितमीह लाई थाहा छैन? ७ नयाँ िढका बन् नलाई परुानो 
खिमरलाई िनकाल, िकनिक ितमीह  वाः तवमा अखिमरी नै हौ। हाॆो 
िनः तारको थमुा, भीं टको बिलदान भइसकेको छ। ८ यसकारण हामी परुानो 
खिमरले, अथार्त ् कुकमर् र दुं  टताको खिमरले होइन, तर िनं कपटता र 
सत् यताको अखिमरी रोटीले चाड मनाऔ"ं)। उहाँ मिरपिन सक्नभुएको िथयो 
"हेर म मरेको िथए ँ तर म सदाको िनिम्त िजिवत छु" (ूकाश १:१८)। 
उहाँको मतृ्य ुर मरेकोबाट पनु त्थान हनुभुएको िचऽण ःप  छ। "यसरी पिन 
लेिखएको छ, 'येशू भी ले द:ुख भोग्न ु  र तेॐो िदनमा मतृ्यबुाट ब्युझँनपुछर् 
|'" लूका २४:४६ पान्तिरत। ूकाश १९:११-१५मा उहाँको दोॐो 
आगमनको भिूमकाको िचऽण गिरएको छ। उहाँको हातमा न्यायको फैसला 
िलएर यस संसारमा शिक्त र तेजःवीमय मिहमाको साथमा उहाँ 
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आउनहुनेुछ।"मािनसको पऽु उहाँको िपताको मिहमासाथ उहाँका 
ःवगर्दूतह को साथमा आउनेछ र ूत्येक व्यिक्तलाई उसको काम अनसुार 
इनाम िदइनेछ" (म ी १६:२७ पान्तिरत)। 

    हामीले दैिनक जीवनमा ूभ ु येशूको जीवन, मतृ्य,ु पनु त्थान र उहाँको 
दोॐो आगमनलाई केन्ििवन्द ुबनाएर कसरी चल्ने? उहाँ नै हाॆो अिःतत्वको 
कारण र हामीले िनणर्य गन सबै नैितक िनणर्यह को आधार उहाँ नै हनुहुनु्छ 
भनेर कसरी आत्मसात ्गन? 
 
३. ूकाशको पःुतकमा िचऽण गिरएको परमेँ वरको पिवऽ मिन्दरको मूल तत्व 

    ूकाशको पःुतक दईु खण्डमा िबभािजत भएको छ तर त्यसको 
संरचनामा अक  िबषय थिपएको छ, त्यो हो इॐायलीह लाई िदइएको 
परमेँ वरको पिवऽ मिन्दरको अवधारणा। ूकाशको पःुतकमा पिवऽ मिन्दरको 
िवषयलाई कुनै न कुनै पमा पूरै पःुतकमा बिुनएको पाइन्छ।  

   यस पथृ्वीमा भएको परमेँ वरको पिवऽ मिन्दरको भागह मा आगँन र 
आगँनमा बेदी छ जहाँ पशहु को बिल िदइन्थ्यो। पशकुो बिलले बुसमा 
येशूको मतृ्यलुाई औलँ्याउँछ, तब पूजारीले त्यस बिलको रगत िलएर मिन्दरको 
पिहलो पिवऽ कोठामा जान्थे। आफ्नो पनु त्थान पिछ येशूले ःवगर्को पिवऽ 
मिन्दरमा के गनुर्भयो त्यो पूजारीले गन नमूनाको पमा ूःततु गिरएको 
िथयो। सामदानह को माझमा येशू िहँड्नभुएको िचऽणले उहाँ पिवऽ मिन्दरमा 
िहड्नहुनेु कामलाई देखाउँदछ (ूकाश १:१३)। 

    ूकाश ४:१,२ पढ्नहुोस।् ढोका खोलेको अथर् के हो? त्यो कहाँ छ? 
"१ यसपिछ मैले हेर, र ः वगर्मा एउटा ढोका देख, जो खलुा िथयो। मैले पिहले 
सनेुको सोर तरुहीको जः तो आवाजमा मसँग यसरी बोिलरहेको िथयो,  'यतामािथ 
आऊ, र अब यसपिछ जनु कुराह  हनुपुछर् सो म ितमीलाई देखाउनेछु।' २ म 
तु न् तै आत् मामा भए।ँ हेर, ः वगर्मा एउटा िसंहासन िथयो, र एक जना त् यस 
िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनु् थ् यो।" देहायका पदह  पिन पढ्नहुोस:् ूिेरत 
२:३२-३५ "३२ ियनै येशूलाई परमेँ वरले जीिवत पानुर्भयो। यस कुराका हामी 
सबै साक्षी छ। ३३ यसैकारण परमेँ वरको दािहने बाहलुीपि  उहाँ उच् च 
पािरनभुयो, र िपताबाट पिवऽ आत् माको ूित ा पाउनभुयो, र उहाँले यो 
खन् याइिदनभुएको हो, जे तपाईंह  देख् न ुर सनु् नहुनु् छ। ३४ िकनिक दाऊद त 
ः वगर्मा चढ़ेनन ्, तर उनी आफैले भन् दछन ्, 'परमूभलेु मेरा ूभलुाई भन् नभुयो, 
ितमी मेरो दािहने हातपि  बस ३५ जबसम् म म ितॆा शऽहु लाई ितॆा खु ाको 
पाउदान तलु् याउँिदन।ँ", एिफसी १:२० "जो उहाँले भीं टमा पूरा गनुर्भयो, जब 
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उहाँले भीं टलाई मरेकाह बाट जीिवत पानुर्भयो, अिन ः वगीर्य ः थानह मा आफ् नै 
दािहने बाहलुीपि  बसाल् नभुयो।", िहॄू १०:७-१४ "७ तब मैले भने, 'हेन ुर्होस ्, हे 
परमेँ वर, पःु तकको मु ोमा मेरो बारेमा लेिखएजः तै तपाईंकै इच् छा पूरा गनर् म 
आएको छु।' ८ पिहले उहाँले भन् नभुयो, 'बिल र भेटीह , होमबिल र पापबिलह  
तपाईंले चाहनभुएन। तपाईं ितनीह मा ूसन् न हनुभुएन।' यी त व् यवः थाबमोिजम 
चढ़ाइन् छन ्।) ९ अिन पिछबाट भन् नभुयो, 'हेन ुर्होस ्, तपाईंकै इच् छा पूरा गनर् म 
आएको छु।' दोॐोलाई ः थािपत गनर् पिहलोचािहँ उहाँले खारेज गनुर्हनु् छ। १० 
त् यही इच् छाबाट येशू भीं टका शरीरको बिल ारा सदाको िनिम् त हामी पिवऽ 
बनाइएका छ।  ११ हरेक पूजाहारी एकै िकिसमको बिल बारम् बार चढ़ाउँदै 
ूितिदन सेवामा खड़ा रहन् छ, जनु बिलले किहल् यै पाप हरण गनर् सक् दैन। १२ 
तर भीं टले त पापह का िनिम् त सदाको लािग एउटै बिलदान चढ़ाउनभुयो, अिन 
उहाँ परमेँ वरको दािहने बाहलुीतफर्  िवराजमान हनुभुयो। १३ र उहाँका शऽहु  
उहाँको पाउदान नहोउञ् जेल उहाँ पिखर्रहनहुनु् छ। १४ िकनिक एउटै बिल ारा 
जो पिवऽ तलु् याइँदैछन ्, ितनीह लाई उहाँले सदाको िनिम् त िस  बनाउनभुएको 
छ।", भजन ११०:१"१ परमूभ ुमेरा परमूभलुाई भन् नहुनु् छ,  

"ितमी मेरो दािहने हातपि  बस, जबसम् म म ितॆा शऽहु लाई ितॆा खु ाको 
पाउदान तलु् याउँिदन।ँ" २ परमूभलेु िसयोनबाट तपाईंको शिक्तशाली राजदण् डको 
िवः तार गनुर्हनेुछ, तपाईंका शऽहु मािथ तपाईंले शासन गनुर्हनेुछ। ३ तपाईंका 
यु को िदनमा तपाईंका ूजाले ः वेच् छासाथ आफू-आफूलाई िदइहाल् नेछन ्। तपाईं 
पिवऽताको वैभवमा सशुोिभत भई, ूभातको गभर्बाट तपाईंका जवानह को 
ओसलाई तपाईंले ूाप् त गनुर्हनेुछ। ४ परमूभलेु शपथ खानभुएको छ, र आफ् नो 
मन बदल् नहुनेुछैन, "मल् कीसेदेकको दजार्बमोिजम ितमी सधभिरको िनिम् त पूजाहारी 
हौ . " ूकाश १२:५ "त् यस ीले सारा जाितलाई फलामको डन् डाले शासन गन 
एउटा छोरो जन् माई। त् यसको बालक परमेँ वरकहाँ उठाइएर उहाँको 
िसंहासनमा लिगयो।" 

    येशू पनु त्थान भएर ःवगर्मा जानभुएको लग ै ःवगर्मा रहेको पिवऽ 
मिन्दरको पिवऽ कोठाको पिहलो ढोकामा उहाँलाई ःवागत गिरएको िथयो। 
जब ूकाशको पःुतकमा येशू पिहलो पल्ट देखापनुर्भएको िथयो उहाँ ःवगर्मा 
रहेको पिवऽ मिन्दरको पिहलो कोठामा रहेको सामदान साम ुउिभरहनभुएको 
िथयो (ूकाश १:१०-१८)। 

    जब यूह ाले आफ्नो दशर्नमा ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको ढोका 
खोिलएको देखे तब उनले परमेँ वरको करारको सन्दकु देखेका िथए। त्यो 
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सन्दकु पथृ्वीमा रहेको पिवऽ मिन्दरको दोॐो महापिवऽ ःथानमा रािखएको 
िथयो। ःवगर्मा रहेको पिवऽ ःथान खोिलएको  अथर् के हो?  हेन ुर्होस ्ूकाश 
११:१९ "ः वगर्मा परमेँ वरको मिन् दर खोिलयो, र उहाँको मिन् दरिभऽ उहाँका 
करारको सन् दूक देिखयो। िबजलुीका चमक देिखए। आवाज र मेघ गजर्नह  
सिुनए। भकूम् प गए र ठूला-ठूला अिसना परे।" (लेबी १६:११-१४ पिन 
हेन ुर्होस ् "११ "हा नले आफ् नो पापबिलको साँढ़े ल् याओस ्, अिन आफ् नो र 
आफ् नो घरानाको िनिम् त ूायिँ चत गरोस ्। त् यसले आफ् नो पापबिलको िनिम् त 
साँढ़े मारोस ्। १२ त् यसले परमूभकुो सामनु् नेको वेदीबाट आगोका 
िफिल ाह ले भिरएको धपुौरो र मिसनो गरी कुटेको सगुिन् धत धूप मु ीभिर 
िलएर पदार्िभऽ ल् याओस ्। १३ त् यसले परमूभकुो सामनु् नेको आगोमा धूप 
हालोस ्, र धूपको धूवाँले गवाहीको सन् दूकमािथ भएको कृपा-आसनलाई छोपोस ्, 
नऽता त् यो मनछ। १४ त् यसपिछ त् यसले साढ़ेँको रगतबाट केही िलएर आफ् नो 
औलँाले कृपा-आसनमािथ छक स ्, अिन कृपा-आसनको सामनु् ने आफ् नो औलँाले 
त् यो रगत सात पल् ट छक स ्।"  

       ःवगर्मा रहेको पिवऽ मिन्दरमा रहेको करारको सन्दकुको िचऽण 
महापिवऽ ःथान वा दोॐो कोठामा िथयो भ  े कुरालाई कसैले िबबाद गरेको 
छैन। येशूको सेवाकायर् पिवऽ मिन्दरको दवैु ःथानह मा भएकोले यो देखाउँदछ 
िक उहाँको सम्पकर्  ःवगर् र पथृ्वीमा छ भनेर देखाउँदछ। यो ान अत्यन्त 
िनणार्यक र सान्त्वना िदने खालको भएको ूकाशको पःुतकले बताउँछ। 
ूकाशको पःुतकमा िचऽण गिरएको अिन्तम समयमा हनेु द:ुख क  र परीक्षाको 
इितहासमा हामीलाई यो बाचा गिरएको छ िक "अिन्तम िदनमा परमेँ वरको 
िदनको िनिम्त तयार हनु उहाँले आफ्ना जनह लाई तयार गिररहनभुएको छ। 
ःवगर् र पथृ्वीको बीचमा भएको सम्बन्ध अत्यन्त घिन  भएको पाइन्छ।"-एलेन 
जी ाइट, माइ लाइफ टुडे, प.ृ ३०७बाट पान्तिरत। 
 

४. ूकाशको पःुतकमा येशू भी : भाग १  
     ूकाशको पःुतकमा रहेको िबषयबःतकुो जे जित छन ्त्यसको उ ेँ य 
केवल एकमाऽ छ: त्यो हो येशू भी लाई ूकट गनुर्। 

  त्यसैकारण यस पःुतकको 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 बारेमा ूकट वा बझुाउन खोिजएको (ूकाश 
१:२)। अङ्मजेीमा िरभलेशन भिनएको र नेपालीमा ूकाश भिनएको शब्दले 
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कितपय मािनसह ले यो बझु्न नसक्ने पःुतक हो भनेर पन्छाइएको पाइन्छ। 
(येशूको बारेमा िदव्य आत्म ान ूकाशको पःुतकले ूकट गनर् खोजेकोले त्यस 
िदव्य ानमा मािनसह  पःन नचाहेकोले नै यो पःुतक पढ्न र बझु्न खोज्न 
कितपय िबिँ चयनह  र ितनका अगवुाह  िहिचकच्याइरहेको अनभुव गिरएको 
छ)। यिद पाठकह ले बझु्न नसिकने वा बझु्न आवँयक नभएको भए यो 
पःुतक बाइबलमा िकन समावेश गिरयो त? 

    ूकाश १:१-८मा येशूको बारेमा हामीलाई के जानकारी िदइन्छ? 
हेन ुर्होस:् "१ येशू भीं टको ूकाश, जो परमेँ वरले चाँड़ै हनु आउने कुराह  
आफ् ना सेवकह लाई देखाउन उहाँलाई िदनभुयो। उहाँले आफ् नो दूत 
पठाउनभुएर यो कुरा आफ् नो सेवक यूहन् नालाई ूकट गिरिदनभुयो। २ 
यूहन् नाले देखेका सबै कुराह को, अथार्त ् परमेँ वरको वचन र येशू भीं टको 
साक्षीको गवाही िदए। ३ त् यो धन् य हो, जसले अगमवाणीका यी वचनह  उच् च 
ः वरले पाठ गदर्छ, र धन् य हनु ् ितनीह , जसले सनु् दछन ् र त् यहाँ लेिखएका 
कुरा पालन गदर्छन ्, िकनिक समय निजक छ। ४ यूहन् नाबाट एिशयामा भएका 
सात वटा मण् डलीह लाई: उहाँबाट ितमीह लाई अनमुह र शािन् त, जो हनुहुनु् छ, 

जो हनुहुनु् थ् यो, जो आउनहुनेुछ, र उहाँको िसंहासन अिग रहनहुनेु सात 
आत् माबाट, ५ िवँ वासयोग् य साक्षी येशू भीं टदेिख, मतृकबाट ूथम जीिवत 
हनुभुएको, तथा पथृ् वीका राजाह का शासकको तफर् बाट। हामीलाई ूमे गनुर्हनेु 
र आफ् नो रगतले हामीलाई हाॆा पापबाट ः वतन् ऽ पानुर्हनेुलाई, ६ हामीलाई 
एउटा राज् य, उहाँका िपता र परमेँ वरका पूजाहारीह  तलु् याउनहुनेु, उहाँलाई 
मिहमा र पराबम सदासवर्दा होस ्। आमेन। ७ हेर, उहाँ बादलह साथ 
आउँदैहनुहुनु् छ, र हरेक आखँाले उहाँलाई देख् नेछ। ितनीह ले पिन, जसले 
उहाँलाई घोचे, र पथृ् वीका सबै कुलह ले उहाँको कारण िवलाप गनछन ्। यसै 
होस ्। आमेन। ८ “अल् फा र ओमेगा म नै हुँ,” सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुपरमेँ वर 
भन् नहुनु् छ, जो हनुहुनु् छ, जो हनुहुनु् थ् यो र जो आउनहुनेुछ।" 
    ूकाशको पःुतकमा येशूको पिरचय "पथृ्वीका राजाह का शासक" 
(ूकाश १:५ पान्तिरत) िदएको छ भने अन्तमा र "राजाह का राजा" 
(ूकाश १९:१६) भनेर पःुतक अन्त्य वा इितौी गिरएको छ। यस संसारमा 
भइरहेको अनेक  गञ् जागोल, द:ुखक , आति त पान कुराह को बीचमा 
रहनपुदार् पिन हामीह का ूिेमलो ूभ ु र मिुक्तदाता नै सवसवार् हनुहुनु्छ भ  े
आत्म ानमा सहभागी भएर हामी आनन्द िलन सक्छ । 
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   येशू भी  हामीह को मिुक्तदाता हनुहुनु्छ भ  े ूकाश १:५मा 
ःप पमा भिनएको छ। "जसले हामीलाई ूमे गनुर्भयो र उहाँको आफ्नै 
रगतले हामीह को पाप धनुभुएको छ" भ  े ानले बुसमा हाॆो िनिम्त ज्यान 
िदएर हाॆो िनिम्त ूायिँ चत गनुर्भएको हो भनेर देखाउँदछ। हामीलाई उहाँले 
िनद षमाऽ तलु्याउनभुएन तर पिवऽ वा शु  पिन पानुर्भयो (१ कोरन्थी 
६:११)। बाइबलमा उल्लेख गिरएका यःता पदह ले हामीह लाई िदइने 
मिुक्तको वाचामा ढुक् क हनुसक्छ , केवल येशूमाऽ हनुहुनु्छ जसले हाॆो पापलाई 
धोएर पखाल्नहुनु्छ। हाॆो धमर्कमर्, त्याग तपःया वा अथक ूयासले मिुक्त 
पाइदैन,ःवगर्मा गइदैन तर केवल येशूको माया तथा अनमुहले माऽ मिुक्त 
पाउँछ  वा पापबाट उ ार पाउन सक्छ  भनेर बाइबलमा हामीलाई िसकाइएको 
छ। 

    ूकाश १:७मा येशूको बारेमा हामीलाई के िसकाइएको छ? हेन ुर्होस:् 
" ७ हेर, उहाँ बादलह साथ आउँदैहनुहुनु् छ, र हरेक आखँाले उहाँलाई 
देख् नेछ। ितनीह ले पिन, जसले उहाँलाई घोचे, र पथृ् वीका सबै कुलह ले 
उहाँको कारण िवलाप गनछन ्। यसै होस ्। आमेन।" 
    सारा येशूभक्तह को आःथा वा िन ाको मूल केन्ििबन्द ु नै बादलमा 
येशूको आगमनको बाचा हो। उहाँ कुनै काल्पिनक तिरकाले होइन, कुनै 
मािनसको दयमा आउँदा उहाँ आउनभुएको ठहिरन्छ भनेर पिन होइन, न त 
कुनै उल्लेखनीय धमर्गु ह को अवतार िलएर नै किहँ कतै आउने हो ब  
अक्षरस पमा संसारका सबै ना ो आखँाले देख् ने गरेर फकर आउनहुनेुछ। त्यो 
घट्नाले सदाको िनिम्त द:ुख,क , गञ् जागोल र संसारलाई भत्काउन ेतत्वह को 
अन्त्य हनेुछ र अनन्त राज्यको ूित ाको वािःतिवकता शु  हनेुछ। 

    ूकाश १:८ले पिन हामीलाई येशूको बारेमा के िसकाउँछ? हामीले 
जनुसकैु क  वा परीक्षाह को सामना गनुर्परेतापिन ूभमुा हामी ढुक् क 
हनुसक्छ  भ े आशा मात्यस पदले हामीलाई कसरी िदन्छ? हेन ुर्होस: " ८ 
“अल् फा र ओमेगा म नै हुँ,” सवर्शिक्तन ् परमूभ ु परमेँ वर भन् नहुनु् छ, जो 
हनुहुनु् छ, जो हनुहुनु् थ् यो र जो आउनहुनेुछ।" 
 

५. ूकाशको पःुतकमा येशू भी : भाग २ 

    अब येशूले आफ्नै बारेमा के भ ुहनु्छ? हेन ुर्होस ्ूकाश १:१०-१८ " 
१० ूभकुो िदनमा म आत् मामा िथए,ँ र तरुहीको जः तो एउटा चक  आवाज 
मेरो पछािड यसो भिनरहेको मैले सनु, ११ “ितमी जे देख् तछौ, सो एउटा 
पःु तकमा लेख, र सातै वटा मण् डलीलाई पठाऊ, अथार्त ् एिफसस, ः मनुार्, पगार्मम, 
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िथआटीरा, सािडर्स, िफलाडेिल् फया र लाउिडिकयालाई।” १२ मसँग बोल् नेलाई 
हेर  भनेर म पिछ फक। फकर हेदार् सात वटा सनुका सामदान १३ र 
सामदानह का माझमा मािनसको पऽुजः तै पाउसम् मै पोशाक लाउनभुएको र 
छातीमा सनुौला चौडा िफ ा लाउनभुएको एक जनालाई मैले देख। १४ 
उहाँका िशर र केश ऊनजः तो सेता र िहउँजः तै सेता, र उहाँका आखँा 
आगोका ज् वालाजः तै िथए। १५ उहाँका पाउह  आगोको भ ीमा खारेर 
टल् काइएका काँसाजः ता िथए, र उहाँको सोरचािहँ उिलर्ंदो पानीह को 
आवाजजः तै िथयो। १६ उहाकँो दािहने बाहलुीले सात वटा ताराह  
पिबराखेको िथयो, र उहाँको मखुबाट धािरलो दईुधारे तरवार िनः केको िथयो। 
उहाँको महुारचािहँ पूरा तेजमा चम् केको सूयर्जः तै िथयो। १७ जब मैले 
उहालँाई देख, तब म मरेतलु् य भएर उहाकँा पाउमा पर। तर उहालेँ आफ् नो 
दािहने बाहलुी यसो भनेर ममािथ राख् नभुयो, “नडराऊ, आिद र अन् त् य १८ र 
जीिवतचािहँ म नै हुँ। म मरेको िथए।ँ हेर, म सदासवर्दाको िनिम् त जीिवत छु, 

अिन मतृ् य ुर पातालका साँचाह  मिसत छन ्।" 
   ःवगर्मा रहेको पिवऽ मिन्दरको पिहलो भाग वा कोठामा येशू 
उिभनभुएको ती पदह ले देखाइएको छ। येशूको तेजःवीमय मिहमाको दशर्न र 
उहाँले खेिलरहनभुएको भिूमका यःतो महान ् िथयो िक यूह ा डरले काँपेर 
उहाँको पाऊमा घोिप्टन पगेु। ममतामयी येशूले यूह ालाई सान्त्वना िदँदै 
नडराऊ भनेर ढाढस िदनभुएको िथयो। आफू अल्फा र ओमेगा, अथार्त ्पिहलो र 
अिन्तम भनेर औलँ्याउनभुएको िथयो। यो सम्बोधनले उहाँ सनातन परमेँ वर 
हनुहुनु्छ भनेर उहाँको अिःतत्वको बारेमा पिहचान िदँदछ। पिछ उहाँले आफ्नो 
मतृ्य ु र पनु त्थान तथा उहाँको पनु त्थानले ल्याउने आशाको बारेमा चचार् 
गनुर्हनु्छ। मतृ्य ु र पातालको साँचो उहाँसँग छ। जब लाजरसको मतृ्यपुिछ 
उनका िददी माथार्लाई जे भ भुएको िथयो त्यही कुरा यूह ाले यहाँ 
दोहोर् याउँछन:् "पनु त्थान र जीवन मै हुँ। जसले मलाई िवँ वास गछर् ऊ 
मरेतापिन जीउनेछ। र जो मलाई िवँ वास गरेर बाँिचरहन्छ त्यो किहल्यै 
मनछैन। के ितमीले यो िवँ वास गछ ?" (यूह ा ११:२५,२६ पान्तिरत)। 

    सम्पूणर् येशूभक्तह मा रहेको आःथाको केन्ििबन्दलुाई येशूले माथार् र 
यूह ा माफर् त औलँ्याउनहुनु्छ। त्यो हो पनु त्थानको आशा। त्यो नभए यस 
संसारमा हामीह को अिःतत्वको उ ेँ य के छ र? 

   फेिर ूकाश २२:७,१२,१३ पढ्नहुोस।् यी पदह ले पिन येशूको 
बारेमा के भन्छ? हेन ुर्होस:् " ७ “हेर, म चाँड़ै आउँदैछु। यस पःु तकको 
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अगमवाणीका वचन पालन गन धन् यको हो। १२ “हेर, म चाँड़ै आउँदैछु। हरेक 
मािनसलाई उसले गरेअनसुार िदने ूितफल मसँग छ। १३ म अल् फा र 
ओमेगा, पिहलो र अिन्तम, आिद र अन् त् य हुँ।" 
    "येशू भी  अल्फा र ओमेगा हनुहुनु्छ। उहाँ परुानो करारको उत्पि  
र नयाँ करारको ूकाशमा अन्त्यको परमेँ वर हनुहुनु्छ। दवैु पःुतकह मा येशू 
भी  भेिटनहुनु्छ। दोॐो आदमको आ ाकािरताबाट परमेँ वर र आदम वा 
मानवको बीचमा पनुिमर्लन भएको छ। शैतानले ल्याएको परीक्षालाई दोॐो 
आदम येशूले िजत् नभुएर परमेँ वरको चाहनालाई पूरा गनुर्भएको िथयो। पिहलो 
आदमको लज्जाःपद,असफल र पतनलाई येशूले उ ार गनुर्भएको िथयो।"-एलेन 
जी ाइट कमेन्टस,् द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ६, प.ृ 
१०९२,१०९३ ारा पान्तिरत। हो येशू शु  र अन्त हनुहुनु्छ (त्यसको अथर् 
हामीह को िवँ वासको शु  र अन्त उहाँ नै हनुपुछर् अ  कुनै व्यिक्तिवशेष 
होइन|अनवुादकको िटप्पणी)। उहाँले शु मा हामीलाई सिृ  गनुर्भयो र उहाँले 
पनुसिृ  अन्तमा गनुर्हनेुछ। 

    ूकाशको पःुतकले हामीलाई इितहासमाऽ होइन यगुको अन्तको 
बारेमा िसकाउने भएकोले यो अझै पिन येशूको बारेमा र येशूलाई ूकट गन 
ूकाश हो। अन्तको यगुको बारेमा हामीले जे अध्ययन गरेतापिन त्यस 
अध्ययनको केन्ििबन्द ु येशू नै हनुपुछर् वा उहाँलाई नै मध्यनजरमा राखेर 
अध्ययन गिरनपुछर्। 

    हाॆो जीवनको ूत्येक िदनमा येशूलाई नै केन्ििवन्द ु बनाएर अिघ 
बढ्न कःता तिरकाह  अपनाउनपुछर्? 
 

उपसंहार:  
थप जानकारी: "ूकाशको पःुतकमा परमेँ वरको बारेमा गिहरो कुराह को 
िचऽण गिरएको छ। "ूकाश" नाउँ आफैले हामीह को आित्मक आखँालाई 
ूज्विलत तलु्याउँछ। कितपय मािनसह ले यस पःुतकमा लालमोहर लगाइएको 
छ र यसलाई बझु्न सिकदैन भनेर अन्यायपूणर् धारणा राख् दछन।् ूकाशको अथर् 
नै कुनै कुरा लकेुको छ भने त्यसलाई देखाउने हो। त्यस पःुतकमा रहेका 
रहःयह लाई परमेँ वर आफैले उहाँका सेवकलाई ूकट गनुर्भएको िथयो। र 
सबैले पढुन भनेर नै परमेँ वरले त्यःतै पमा रच्नभुएको हो। यूह ाको 
समयसम्मका लािग माऽ होइन तर यगुको अन्तमा रहने मािनसह को िनिम्त 
पिन उक्त सत्यह लाई सम्बोधन गिरएको छ। त्यस पःुतकमा उल्लेख गिरएका 
भिवंयवाणीका ँयह  केही िबितसकेका छन ् भने केही िबत्दै गरेको 
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देखाइन्छ। यगुको अन्त्यमा हनेु ःवगर्को राजकुमार र अन्धकारको शिक्तको 
बीचमा हनेु महान ् यु  वा संघषर् हनु बाँकी भएको पिन कुनै ँयह ले 
देखाउँदछन। साथै कुनै ँयह ले मिुक्त पाएकाह ले नयाँ पथृ्वीमा पाउने 
िबजयको ःवाद र आनन्दको अनभुव पिन ूकाशको पःुतकले कोदर्छ।"-एलेन 
जी ाइट, द आक्टस ्अभ आपोःट्लस,् प.ृ ५८४बाट पान्तिरत। 

   ूकाशको पःुतकमा उल्लेिखत केही पदह  यस अध्यायमा हेर् य । 
पःुतकको शु मा र अन्तमा के लेिखएको छ सो पिन हामीले हेर् य । ती केही 
पदह ले येशूको बारेमा के ूकट गरेको छ र उहाँको बारेमा के भन्छ सो पिन 
हामीले हेर् य । परुानो करारको ऐितहािसक वचनह ले येशूको बारेमा जे 
औलँ्याएतापिन ूकाशको पःुतकले ूभ ु येशूको बारेमा हामीलाई धेरै कुराह  
िसकाउँदछ। ूकाश ३:१४, ५:५,६, ७:१४, १९:११-१६ले येशूको बारेमा 
अझ थपेको छ। जब हामी ती सबै पदह लाई िमलाएर हेछ  तब त्यसले 
येशूको बारेमा ूभावकारी िचऽण गरेको छ र उहाँलाई प ाउँछु भनेर दावी 
गनह को िनिम्त ती िचऽणह  अथर्पूणर् मा  ुहनु आउछ। 
 

िचन्तनमनन : 
अ. नयाँ करारभिर बारम्बार परुानो करारका पःुतकह बाट 

उदधृत गिरएका वचनह ले हाॆो िनिम्त त्यो िकन 
मह वपूणर् हनुगएको छ? हाॆो िबँ वासको केन्ििवन्द ुपिवऽ 
धमर्शा  बाइबल कसरी हनुपुछर् र परमेँ वरको वचनलाई 
हामीले िकन गम्भीर पमा िलनपुछर् भनेर थाहा पाउन ु िकन 
ज री छ? हाॆो व्यिक्तगत जीवनमा र चचर्को जीवनमा 
बाइबलको आिधपत्यलाई कुनै न कुनै ूकारले घटाउने 
तत्वह बाट हामीले कसरी जोिगनपुछर्? 

आ.  ूकाशको पःुतक सरसतीर् हेन ुर्होस।् येशूको बारेमा िवशेष के 
बताइएको छ सो जम्मा गरेर लेख् नहुोस।् हाॆो ूभ ुयेशूको 
ःवभाव, काम, शिक्त र चिरऽको बारेमा के के भिनएको छ? 
ती पदह ले तपाईँलाई कःतो सान्त्वना िमल्दछ? 

इ.  मतृ्य,ु आत , पीडादायी द:ुखक  जःता तत्वह ले 
डवुाइरहेको यस संसारमा पनु त्थानको सन्देशले हामीलाई 
कःतो आशा र सान्त्वना िदन्छ? 
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कथा ३ 

नौ कक्षाको िव ाथीर्को ूभाव 

कमिलथा बलु्स  ६२ र ारोल्ड बलु्स ६० 

माशर्ल आइलाण्डस ् 
 

प्यािसिफक समिुमा रहेका टापहु को देश माशर्न आइलाण्डको दगुर्म टापमुा 
रहेको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िमसन ःकूलमा कमिलथाले आफ्नो छोरो 
ृेडिरकलाई पढ्न पठाएकी िथइन।् एक िदन उनको छोरो त्यस ःकूलबाट 
घर आएको िथयो र त्यसै िदन उसले आफ्नी आमालाई हप् ताको सात  िदन 
साबथकबारेमा ूथम पल्ट सनुाएको िथयो। 

    तर साबथको बारेमा थाहा पाएरपिन आठ जना छोराछोरीह की आमा 
कमिलथाले आफूले मािनआएको आइतबारे चचर् नछोड्ने अठोट गरेकी िथइन।् 
उनलाई अन्य चचर्का मािनसह ले पिन बाइबल अध्ययन गनर् बोलाउँथे तर 
उनी कही ँपिन जाँिदनिथन।् 

    नौ कक्षामा पढ्ने छोरा ृेडिरकले बाइबल क्लासमा िसकेका 
साबथको िवषयमा जितसकैु उत्सािहत भएर सनुाए तापिन आमा कमिलथाले 
आफ्नो िदमागलाई पिरवतर्न नगन कुरा छोरोलाई भनेकी िथइन।् ब  
आइतवारको स ा शिनबार चचर् जान ु गलत हो भनेर उल्टै सम्झाइ रहेकी 
िथइन।् 

   "आमा, तपाईँ आफै बाइबल पढेर प ा लगाउनहुोस।् मैले सत्य कुरो 
गरेको हो िक होइन  भ े कुरा तपाईँ आफैले थाहा पाउनहुनेुछ" कमिलथाको 
छोरो ृेडिरकले  भन्यो। 

     कमिलथाले आफ्नो जेठो छोरो ृेडिरकले इसाई िशक्षा पाओस ्भनेर 
इबेईमा रहेको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकुलमा पठाएकी िथइन।् त्यो ःकूल 
उनको घर निजकै पिन िथयो।तर इबेईको ःकूलमा बािहरी कलेजका िकशोर 
िकशोरी िव ाथीर्ह  आएर अङ्मजेी पढाउने भएकोले अ  ःकूल भन्दा नाउँ 
चलेको िथयो। 

   ृेडिरकले आफूले िसकेका बाइबलका वचनह  र कण्ठ गरेका 
पदह  आमालाई सनुाउथ्यो । िवशेष गरेर म ी ६:३३को पद आमालाई 
बारम्बार सनुाउँथ्यो। उक्त पदमा यसरी लेिखएको छ, "परमेँ वरको राज्य 
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पिहले खोजी गर र उहाँको धािमर्कता, र सबै थोक ितमीलाई थिपने छ" 
( पान्तिरत)। 

     सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को ःथापना गनर् सहयोग गन एलेन जी 
ाइटको बारेमा पिन उसले आफ्नी आमालाई सनुाउँथ्यो। 

   "कितपय मािनसह ले एलेन जी ाइटको बारेमा िकन िबरोध गछर्न ्
मलाई थाहा छैन, तर उनले केवल बाइबललाई माऽ औलँ्याएकी िछन ् " 
ृेडिरकले आमालाई सनुायो। 

     आफ्नो छोरालाई बाइबलको बारेमा ान भएकोमा कमिलथा ूभािवत 
त भएकी िथइन ् तर एडभेिन्टःट चचर्मा आउन आमालाई जित अनरुोध 
गरेतापिन आमा भने जान मािनरहेकी िथइनन।् ग्वाम टापबुाट पाहनुा ूचारक 
आउँदा पिन छोरा ृेडिरकले उत्सािहत हुँदै आमालाई चचर्मा आउन अनरुोध 
गदर्थ्यो। तर एडभेिन्टःट चचर्मा जान उनी राजी भइनन।् एकिदन  उनको 
छोरो ृेडिरकले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा िलने िनणर्य गदार् उनले त्यसको 
िबरोध पिन गिरन। 

     तर िभऽिभऽै कमिलथाले परमेँ वरसँग गोप्य पमा यो ूाथर्ना 
गरेरहेकी िथइन ् "हे ूभ ु म सही चचर्मा गइरहेको छु िक छैन मलाई 
देखाउनहुोस।् बाइबलमा सत्य वचन िसक्ने उपायह  के छन ्त्यो पिन मलाई 
ूकट गनुर्होस।्"   
    समय िबत्दै जादा उनीह  रहेको टापमुा लामो खडेरी शु  भयो। 
इबेई टापकुो सबै िपउने पानीका महुानह  सकेु। िकनभने त्यो टाप ुबालवैु 
बालवुाको टाप ु िथयो र त्यहाको  १२,००० मािनसह मध्ये आधा मािनसह  
१८ वषर्भन्दा कम उमेरका िथए। इबेई टापकुो निजकै अक  टाप ुपिन िथयो 
र त्यहाँ रहेका अमेिरकन सैिनक अखडाबाट इबेई बिःतका मािनसह ले  
िदनिदनै डु ाबाट पानी ल्याउन थाले। ूायजसो इबेईका सबै मािनसह लाई 
त्यही अखडाले जागीर िदएको िथयो। कमिलथापिन त्यसमा सहभागी भइन।् 

    एक िदन पानी भनर् मािनसह  जम्मा भइरहेका िथए त्यसबेला 
ितनीह मध्ये बेलायतबाट आएकी एक जना िव ाथीर् िशिक्षका पिन पानी िलन 
पिखर्रहेकी िथइन।् उनी इबेई ःकुलमा पढाउँिथन।् त्यिहबेला कमिलथासँग 
उनको िचनाजानी भयो। ितन िदनसम्म ितनीह  संगसंग पानी भनर् सैिनक 
अखडामा आए। र तेॐो िदनमा ती िव ाथीर् िशक्षकाले अिन्िया संगसंगै बाइबल 
अध्ययन गनर् कमिलथालाई पिन िनम्तो िदइन।् अिघका िदनह मा कसैले 
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बाइबल अध्ययन गनर् बोलाउदापिन उनी जिदनिथन, तर त्यसिदन उनले 
मञ् जरुी िदएकी िथइन।् आिन्िया एक हप् तासम्म बाइबल िसकाउन 
कमिलथाको घरमा गइन।् 

   "जब उनले परमेँ वरको वचन सनुाइन ् त्यो वचनले मेरो दयलाई 
छोएको िथयो र तरुन्तै बिप् तःमा िलउँ जःतो लागेको िथयो। यो कःतो अचम्म 
भयो। इबेई टापकुा िविभ  सम्ूदायका मािनसह ले मलाई ितनीह को चचर्मा 
बोलाउँथे तर म कही ँपिन जा थ। तर जनुिदन देिख मैले एडभेिन्टःटह ले 
िसकाएको सत्य सनु त्यसिदनदेिख म  त्यो सत्यूित आकिषर्त भए ँ र मैले 
बिप् तःमा िलए"ँ कमिलथाले भिनन।्यो खशुीको खबरले उनको छोरा ृेडिरक 
खशुीले ग ग  भएको िथयो। 

   बिप् तःमा पिछ कमिलथालाई उक्त ःकूलका िशक्षकह लाई सहयोग 
गनर्का लािग  बोलायो। र पिछ चचर्कै संचालक सिमितको सदःयमा उनलाई 
िनयकु्त गिरयो। 

   अब कमिलथा आफ्नो ौीमान ारोल्डको िनिम्त पिन घन्ट सम्म 
ूाथर्ना गनर् थालेकी िथइन।् ारोल्ड सैिनक अखडामा भान्सेको नाइकेको 
पमा काम गरेर घर फकर् न्थे। उनी चरुोठ र रक्सीको लतमा नराॆोसँग 
लागेका िथए। बेलकुा घर फकर्ं दा उनी रक्सी र चरुोठले मातेका हनु्थे । 

   एकिदन एडभेिन्टःट पाःटर टमी िकल्मेले उनीसँग बाइबल अध्ययन 
गनर् ारोल्डलाई अनरुोध गरे। ारोल्डले पिन सहमित जनाए। टमीसँग 
बाइबल अध्ययन गनर् थालेपिछ ारोल्डले पिन आफ्नो दयलाई येशूमा 
समु्पेका िथए। 

   कमिलथा र ारोल्डले आफ्ना सबै आठजना छोराछोरीह लाई 
एडभेिन्टःट ःकूलमा पठाए। ितनीह मा चार जनाले एडभेिन्टःट चचर्मा 
बिप् तःमा पिन िलए। ितनीह का दईु नाित-नितनाहा  त्यही ःकूलमा भनार् पिन 
भएका छन।् 

   ६० वषर् पगेुका ारोल्ड अिहले पिन अमेिरकी सैिनक अखडमा काम 
गदर्छन ्र इबेई सेभेन्थ-एडभेिन्टःट चचर्को एल्डर पिन भएका छन।् त्यो चचर् 
ःकूलको ठूलो कोठामा चल्दछ। हरेक साबथमा ६० जनाजित मािनसह  
परमेँ वरको आराधना गनर् त्यहाँ जम्मा हनु्छन।् 

   "परमेँ वर अत्यन्तै दयाल ु हनुहुनु्छ। उहाँले हाॆो जीवनलाई 
सम्हाल्नहुनु्छ। उहाँले साँिच् चकै म त गनुर्हनु्छ। हामीलाई जिहले पिन जे 
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भएपिन हामीलाई सहायता गनर् उहाँ जिहले पिन तत्पर हनुहुनु्छ" ारोल्डले 
खशुी व्यक्त गद भने। 

   ६२ वषर्की कमिलथा अिहले एडभेिन्टःट ःकूलमा माशर्िलज भाषा 
िसकाउने िशिक्षका भएकी िछन।् इबेईका साथी र िछमेकीह लाई उनी 
बाइबल पिन िसकाउँिछन।् उनको ूयासले पाँच जना मािनसह ले बिप् तःमा 
िलन सफल भएका छन।् 

    अब, कमिलथा उनको परुानो ठाउँ मालोलाप भ े टापमुा फकर् न 
चाहिन्छन।् त्यहाँ एडभेिन्टःट चचर् ःथापना गनर् चाहिन्छन।् १५० जना रहेको 
त्यस टापमुा कोही पिन एडभेिन्टःटह  छैनन।् ःथानीय चचर्का अगवुाह को 
सहयोगमा उनी त्यस टापमुा गएर ूभ ु येशूको आगमनको बारेमा िसकाउन 
चाहिन्छन।् 

   िसफर्  नौ कक्षाको ृेडिरकले सन ्२००३मा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
ःकूलमा भनार् भएको कारणले माशर्न आइलाण्डका धेरै मािनसह  एडभेिन्टःट 
भएका छन।् "परमेँ वरलाई अित धन्यवाद छ िकनिक परमेँ वरले हामीलाई 
च ु ुभयो र उहाँले अचम्मसँग काम गनुर्हनु्छ" कमिलथाले व्यक्त गिरन।् 

   यस ऽैमािसक िमसन भेटीको केही भाग इबेई सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
ःकूलका थोऽो कक्षाकोठाह लाई ममर्त गनर् सहयोग गिरनेछ, तािक धेरै 
बालबािलकाह  त्यस ःकूलमा जाऊन ् र इबेई टापमुा रहेका ितनीह का 
आमाबाबहु ले माऽ होइन तर अ ले पिन ूभ ूयेशूको बारेमा िसक्न सकुन।् 

माशर्ल आइलाण्डको बारेमा थप जानकारी: 
अ)  माशर्ल आइलाण्डलाई सङ्लो पानीले घेरेको छ र १,००० भन्दा धेरै 

खालका माछाह  त्यहाँ पाइन्छ। २५० भन्दा बढी कोरल अथार्त ्िबशेष 
समिुका बःतहु  पाइन्छ। धेरै मािनसह  त्यहा ँडवुलु्की मानर् आउने 
भएकोले संसारमै त्यो ठाउँ डबुलु्की मानर्का लािग ूख्यात भएको छ। 

आ ) सन ्२०११मा सरकारले २,००० िकलोिमटर क्षेऽलाई ओगटेर शाकर्  
माछाह को िनिम्त आरक्षण ःथान बनायो। यो शाकर् माछाको िनिम्त 
संसारकै सबभन्दा ठूलो आराक्षण पिन हो। 

इ )  माशर्ल आइलाण्डको समिुमा २२ जातका िविभ  शाकर्  माछाह  
पाइन्छन।् िनलो शाकर् , िसल्की शाकर्  िबगेइ ाशेर शाकर् , पेलािजक ाशेर 
शाकर् , ओशािनक ि प शाकर्  र टनी नसर् शाकर्  जःता ूख्यात शाकर् ह  
त्यहाँ पाइन्छ। 
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