
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्याका मूल पदह : ूकाश १:९-१९, म ी २४:४-८, २३-३१, ूकाश 

१४:६-१२,  िहॄू ११:१३-१६ र िफिलप्पी ४:४-६। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "यसरी लेिखएको छ: परमेँ वरलाई ूमे 
गनह को िनिम्त उहाँले के थोकह  तयार पानुर्भएको छ सो न त कुनै आखँाले 
देखेको छ, न त कुनै कानले नै सनेुको छ, अझ भन  भने कुनै मािनसको 
िदमागमा वा मनमा घसेुको पिन छैन" (१ कोरन्थी २:९ पान्तिरत)। 

    के तपाईँ किहल्यै ठूलो यु को  बीचमा पनुर्भएको छ जनु असल र 
खराबको बीचमा संघषर्? परमेँ वरलाई िवँ वास नगन वा उहाँमािथ आःथा 
नराख् नेह ले पिन यस वाःतिवकताको आभास ् पाउँदछन।् हो, यो सत्य 
भएकोले नै हामीलाई पिन असल र खराबको बीचमा भइरहेको घमासान 
लडाईँको महससु गिरनै रहेकाछ । हामी असल र खराबको महान ् यु को 
बीचमा छ , भी  जो असल हनुहुनु्छ र सैतान जो खराबको बीचमा। 

   हाॆो जीवन यही  दईु तहह मा खेिलरहेको छ। भी  र सैतानको 
बीचमा भइरहेको घमासान यु  िवँ वव्यापी छ त्यितमाऽ होइन जगत व्यापी नै 
छ। यो यु को सु  त ःवगर्मै भएको िथयो (ूकाश १२:७)। य िप, 
मािनसलाई अलमलमा पान िविभ  घट्नाह ले गदार् यस संसारलाई उ ार गन 
परमेँ वरको योजनाको ठूलो िचऽ ओझेलोमा पनर् सक्छ। यु , राजनैितक 
अिःथरता, आत वाद, महामारी र ूाकृितक ूकोप आिदह ले हामीलाई 
असहाय बनाइरहेको छ। हाॆो दैिनक जीवन ऽासै ऽासले भिरएको छ। तर 
परमेँ वरको भिवंयवाणीको अगवुाइले हाॆो िदमागलाई ठूलो िचऽमा रािखरहन 
सक्छ र हामी कहाँ गइरहेकाछ  र त्यहाँ कसरी पगु्ने भनेर पिन थाहा पाउन 
सक्छ । 
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   वाःतिवक पमा भ े हो भने यस महान ् िववादको यु  केवल 
बािहिरय क्षेऽमामाऽ होइन हाॆो व्यिक्तगत तहमा पिन अझ धेरै भइरहेको हामी 
पाउँछ । हामीह को दैिनक जीवनमा िवँ वासको चनुौतीको सामना गिररहेका 
हनु्छ । यिद येशू भी  नआउँञ् जले हामी बाँिचरहेन  भने हामीले मतृ्यको पिन 
सामना गनुर् पदर्छ। 

    िवँ वव्यापी अिःथरता र हाॆो आफ्नै व्यिक्तगत भिवंयको अ ानको 
बावजदु पिन हामी येशूमा कसरी िवौाम िलन सक्छ  भनेर यस अध्यायमा 
िनयाल्नेछ । यस संसारमा येशूमािथको िवौाम छोटो होला। तर अन्तमा गएर 
जे हनेुछ सो थाहा पाउँदा हाॆो जीवनमा आशाको िदयो बािलरहेकै हनुपुदर्छ। 
 
१. अन्तको समयको दशर्न    

       (येशूका सबै चेलाह को मतृ्य ुद:ुखद तिरकाले भएका िथए। कसैको 
िशर काटीिदए भने कितलाई अमानवीय यातना िदएर मारेका िथए। पऽसुलाई 
बूसमा टाँिग िदएका िथए)। यूह ालाई पिन मानर् अनेक  यातना िदइएको िथयो 
तर आिखरमा रोमीह ले उनलाई पाटमोसको टापमुा त्यही मनर् फ्याँिकिदए। 
त्यो ठाउँ पत्थरै पत्थर भएको अनकङ् टार झ्यालखाना िथयो। सबै चेलाह मा 
सबभन्दा वयोवृ  उमेरसम्म उनी बाँचेका िथए। उनको मतृ्य ुकिरब ९३-९४ 
वषर्को उमेरमा भएको िथयो। येशूको सेवाकायर्को जीवनमा उनी उहाँको 
अत्यन्तै िूय चेला िथए। 

   अब येशूसँग िहँडेका, खाएका, सेवाकायर्मा भाग िलएका यहु ा आफ्ना 
सबै िूय जनह बाट अलग रािखएर समिुमा रहेको टापमुा आइसोलेसनमा 
जािकिदएको िथयो। यःतो उजाड र अनकङ्टार ठाउँमा फ्याँिकनपुदार् उनको 
िदमागमा कःता कःता कुराह को ओइरो समिुको छाल जःतो गए होला? 
येशूको िूय चेला भएर त्यस ठाउँमा आफू त्यहाँ िकन हिु न ुपर् यो त्यो पिन 
बािहरी सभ्यताबाट बेवािरसी भएर? जब येशू आकाशमा उिक्लन्दै हनुहुनु्थ्यो 
दईु जना ःवगर्दूतले भनेका कुराह  उनको िदमागमा गिुञ् जरहेको हनुपुछर्: "हे 
गािललका मािनसह  हो ितमीह  आकाशितर एकटक लगाएर िकन हेिररहेका 
छौ? त्यही येशू जो ितमीह ले ःवगर्मा उिक्लनभुएको देख् यौ त्यही ूकारले 
उहाँ फकर आउनहुनेुछ" (ूिेरत १:११ पान्तिरत)। 

   ःवगर्दूतह ले िदएको त्यस कबलु वष  बष  भइसकेको िथयो। येशू 
अझैसम्म फकर आउनभुएको िथएन। ःवगर्दूतह ले बोलेको जमातका चेलाह  
सबै मिरसकेका िथए र कितपयलाई शहीद बनाएका िथए िकनकी ितनीह  
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येशूको िनिम्त अटल गवाही भएका िथए। यवुा चचर् बढेर अक  पःुतामा 
सिरसकेको िथयो। चचर्मा भारी पिरवतर्न भइसकेको िथयो।  बािहिरय 
शऽहु बाट िवँ वासीह लाई भय र यातना िदएका िथए र फेिर त्यसै बखत 
इसाई भनाउँदाह मा नै अनेक  झठुा िशक्षाका अिभयानह ले चचर्लाई 
सताइरहेको िथयो। एक्लोपना, थिकत, बेचैन, िनराश र उदािसनको बादलमा 
यूह ा पिररहेका िथए। तर त्यसै बखत आफ्नो संसार डिुबरहेको अनभुव 
गिरहेको बेलामा उनलाई अचानक दशर्न िदइएको िथयो। 

   शङ् क को आधँीमा पिररहेको यूह ाले पाएको दशर्नबाट उनलाई 
कःतो शान्त्वना र शािन्त पाए होलान,् के तपाईँले कल्पना गनर् सक्नहुनु्छ? 
हेन ुर्होस ्ूकाश १:९-१९ "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। ९ म यूहन् ना, ितमीह का दाज,ु 

ितमीह का साथसाथै येशूमा भएका कं ट, राज् य र सहनशीलतामा सहभागी छु। 
परमेँ वरको वचन र येशू भीं टको गवाहीको खाितर म पत् मोस भन् ने टापूमा 
िथए।ँ 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 काएका 
काँसाजः ता िथए, र उहाँको सोरचािहँ उिलर्ंदो 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।" 

    येशूले आफ्ना चेलाह लाई भ ुभएको िथयो, "हेर, म ितमीह सँग 
सध रहनेछु। यगुको अन्तसम्म म ितमीह सँग रहनेछु" (म ी २८:२० 
पान्तिरत)। एक्लै िनवार्िसत जीवन िबताइरहेका यूह ालाई ती वचनह ले 

पक् कै पिन साहस िदइरहेको हनुपुछर्। अब उनले पाएको येशूको ूकाशको 
दशर्न उनको िनिम्त ठूलो सान्त्वनाको ॐोत भएको हनुपुछर्। "अल्फा र 
ओमेगा, आिद र अन्त" येशू अब िनवार्िसत ूिेरतलाई िवशेष िकिसमले दशर्न 
िदइरहनभुएको िथयो। 

    त्यस दशर्नपिछ भएका बतृान्तह ले यस संसारको भिवंयको बारेमा 
बताउँदछ। उनको अगािड िवँ वको इितहासको बहृत ंय अत्यन्तै शानदार 
तिरकाले िचऽण गिरएको िथयो। त्यो ँय अिहले हाॆो िनिम्तय इसाई चचर्को 
इितहास भएतापिन यूह ाको िनिम्त भिवंय िथयो। य िप, आउनेवाला अनेक  
शङ् क , शङ् कट, द:ुखक , यातना र मतृ्यकुो भमूरीमा पिररहेको यस 
संसारको अन्त्य कसरी हनेुछ भनेर उनलाई देखाइएको िथयो। अन्त्यमा 
उनलाई देखाइएको दशर्नमा उनले यसरी व्यक्त गरे, "१ तब मैले नयाँ 
आकाश र नया ँपथृ् वी देख, िकनिक पिहलो आकाश र पिहलो पथृ् वी िबितगएका 
िथए। समिु त अब छँदैिथएन। २ अिन मैले परमेँ वरबाट दलुहाको िनिम् त 
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दलुही जः तै गरी िस ािरएर तयार पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ 
य शलेम ः वगर्बाट तलितर झिररहेको देख" (ूकाश २१:१-२)। 

    महान ् सवर्संहारको भिवंयवाणीको दशर्न जनु यूह ालाई देखाइएको 
िथयो त्यसले उनलाई परमेँ वरका ूित ाह  र उहाँका सबै ूवन्धह मािथ 
िवँ वःत भएर आफ्नो मनलाई सम्हाल्न सहयोग िमलेको िथयो। उनले लेखेका 
ती दशर्नह ले हाॆो मन पिन सम्हाल्न सहायता गन हनुपुछर्। 

    बतर्मान जीवन कठोर हनुसक्छ, ऽासैऽासले भिरएको हनुःछ। तर 
परमेँ वरलाई भिवंय थाहा छ र अन्तमा आएर सबै थोक असलै हनेुछ भ े 
सन्देशले हामीलाई कःतो सान्त्वना र मनलाई हलकुो पानर् सक्छ? 
 
२. िदनगन्ती 
    चेलाह को िज ासाको ूत्यु रमा येशूले जैतनुको पहाडमा आउनेवाला 
िवँ वको मानिचऽ कोरेर देखाउभएको िथयो। त्यसबेला चेलाह ले उनलाई 
सोधेका िथए: "हैन ूभ,ु यी सबै कुरा किहले हनु आउनेछ? तपाईँको 
आगमनको िचन्ह र यगुको अन्त्य किहले हनेुछ?" (म ी २४:४ पान्तिरत)। 

  म ी २४मा येशूले िदनभुएको ूख्यात ूवचनमा उहाँका िदनह देिख िलएर 
उहाँको आगमन र पिछसम्म के हनेुछ भनेर बिमक पमा िवँ वको इितहासको 
समय तािलका उहाँले िदनभुएको िथयो। 

   यगुौभिर रिहरहेका आफ्ना जनह लाई येशूले यगुको अन्तमा हनेु 
भिवंयवाणीका ईँ वरीय समयतािलका ूःततु गनुर्भएको िथयो। उहाँ चाहनहुनु्छ 
िक यगुको अन्तमा रिहरहने उहाँका जनह  आिखरी घट्नाको िनिम्त तयार 
भएर बःन सकोस।् उहाँको ूमेमा िवँ वःत भएर िवौाम िलन सकोस ्भ े 
हामीूित उहाँको चाहना छ। हाॆो विरपिरका संसार वा हाॆो आफ्नै संसार 
भित्करहेतापिन सबै थोक परमेँ वरकै मातहतमा छ भनेर हामी ढुक् क भएको 
येशूको चाहना हो। 

   इितहासको सु देिख किहल्यै नभएको समयको सङ् कट र सङ् क  
आउनेछ भनेर दािनएलले ूःततु गरेको भिवंयवाणी एडभेिन्टःटह लाई थाहा 
छ (दािनएल १२:१)। यही घट्नाको िनिम्त हामी तयार हौऔ ँ भ े येशू 
चाहनहुनु्छ। ती घट्नापिछ उहाकँो दोॐो आगमन हनेुछ भनेर पिन हामीले 
थाहा पाओस ्भ े उहाँ चाहनहुनु्छ। 

  उहाँको आगमन कःतो होला? कुनै दशर्न, वाद वा अनेक  
आँ चयर्जनक चतीर्कलाह ले हामीलाई ॅममा नपरोस ्भनेर हामी कसरी सजग 
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भएर बःने? हेन ुर्होस,् म ी २४:४-८,२३-३१ "४ तब येशूले ितनीह लाई 
जवाफ िदनभुयो, “होिशयार रहो, कसैले ितमीह लाई ॅममा नपारोस ्। ५ िकनभने 
धेरै जना मेरो नाउँमा ‘म भीं ट हुँ’ भन् दै आउनेछन ्, र धेरैलाई बहकाउनछेन ्। ६ 
ितमीह ले यु ह  र यु ह का हल् ला सनु् नेछौ। नघबराओ, िकनिक यी हनु ु
आवँ यक नै छन ्, तर अन् त् य त त् यि  नै बेला हुँदैन। ७ िकनभने जाितको 
िव मा जाित, र राज् यको िव मा राज् य उ  नेछ, र ठाउँ-ठाउँमा अिनकाल र 
भकूम् प हनेुछन ्। ८ तर यी सब त ूसववेदनाको सु  माऽ हो।...२३ तब 
ितमीह लाई कसैले ‘हेर, भीं ट यहाँ छन ्, िक त् यहाँ छन ्’ भन् यो भने िवँ वास 
नगर। २४ िकनिक झूटा भीं टह , र झूटा अगमवक्ताह  खड़ा हनेुछन ्, र हनु 
सके चिुनएकाह लाई पिन भ  काउनलाई ठूला-ठूला िचन् हह  र आँ चयर्का 
कामह  देखाउनेछन ्। २५ याद राख, मैले ितमीह लाई अिघबाटै भिनिदएको 
छु। २६ “यिद ितनीह ले ितमीह लाई ‘हेर, उनी उजाड-ः थानमा छन ्’ भनी 
भन् छन ् भने बािहर िनः केर नजाओ। अिन ‘हेर, उनी िभऽी कोठाह मा छन ्’ भने 
पिन िवँ वास नगर। २७ िकनिक जसरी िबजलुी पूवर्बाट चम् कँदा पिँ चमसम् मै 
उज् यालो हनु् छ, त् यसरी नै मािनसको पऽुको आगमन हनेुछ। २८ जहाँ िसन ु
हनु् छ, त् यहाँ िग ह  पिन जम् मा हनु् छन ्। २९ “ती स ं टका िदनको तु न् तै 
पिछ, सूयर् अधँ् यारो हनेुछ, र चन् िमाले आफ् नो चमक िदनेछैन, र ताराह  
आकाशबाट खः नेछन ्, तथा आकाशका शिक्तह  हल् लाइनेछन ्। ३० तब 
मािनसको पऽुको िचन् ह आकाशमा देखा पनछ, र पथृ् वीका सब जाितह  िवलाप 
गनछन ्, र ितनीह ले मािनसको पऽुलाई आकाशका बादलह मा शिक्त र ठूलो 
मिहमासाथ आइरहेको देख् नेछन ्। ३१ उसले आफ् ना ः वगर्दूतह लाई तरुहीको 
ठूलो आवाजको साथ पठाउनेछ, र ितनीह ले आकाशको एक छेउदेिख अक  
छेउसम् म चारै िदशाबाट उसका चिुनएकाह लाई भेला गनछन ्।" 

    यगुको अन्तमा येशूको आगमन ूत्यक्ष पमा हनेुछ। संसारको 
कुनाकाप्चामा रहेको ूत्येक मािनसले आफ्नै ना ो आखँाले उहाँलाई देख् नेछन।् 
उहाँले भिवंयवाणीमा िदनभुएको समयतािलका र उहाँकै ूवचन अनसुार 
उहाँको आगमनको घट्ना अत्यन्तै महान ्हनेुभएको हामीले बझु्नपुदर्छ। 

   जब नोहाको पालनमा भएको िवँ वव्यापी वातावरणको सङ् कटमा 
केवल आठ जनामाऽ उ ार पाउन तयार भएका िथए। त्यस जलूलयको 
घट्नालाई गाँसेर आफ्नो आगमनमा पिन मािनसह  तयार हनेुछैन भनेर अिमम 
चेतावनी िदनभुएको िथयो (म ी २४-३७-३९)। येशूको दोॐो आगमनको 
ठीक समय कसैलाई थाहा नभएतपापिन (म ी २४:३६), परमेँ वरले हामीलाई 
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भिवंयवाणीको िदनगन्ती िदनभुएको छ जसले गदार् हाॆा विरपिर के 
भइरहेकाछन ्ितनीह लाई चनाखोपूवर्क हेिररहनसक । 

   यस भिवंयवाणीको नाटकमा सहभागी भएर पिखर्नेह को िनिम्त येशूले 
िजम्मेवारी सिुम्पनभुएको छ। त्यो िजम्मेवारी के हो? म ी २४:९-१४लाई 
ध्यान िदएर पढ्नहुोस:् "९ “तब ितनीह ले ितमीह लाई स ं टको लािग 
सिुम् पिदनेछन ्, र ितमीह लाई मानछन ्, र मेरो नाउँको खाितर सबै जाितह ले 
ितमीह लाई घणृा गनछन ्। १० तब धेरै जना भ  केर जानेछन ्, र ठेस 
खानेछन ्, र एउटाले अकार्लाई िवँ वासघात गरेर सिुम् पिदनेछ र घणृा गनछ। 
११ धेरै झूटा अगमवक्ताह  खड़ा हनेुछन ्, र धेरैलाई बहकाउनछेन ्। १२ 
दुं  टता बढ़ेको हनुाले धेरैको ूमे सेलाएर जानेछ। १३ तर आिखरसम् म िः थर 
रहनेचािहँ बचाइनेछ। १४ अिन राज् यको यो ससुमाचार सारा संसारमा सबै 
जाितह का लािग गवाहीको िनिम् त ूचार गिरनेछ, त् यसपिछ अन् त् य आउनेछ।   

   याद गनुर्होस,् यस जगतव्यापी िववाद वा यु मा हामी केवल 
दशर्कमाऽ भएर बःन अपेक्षा गिरएको छैन। संसारभिर हामी जहा ँ जहाँछ  
त्यहाँ ससुमाचार सनुाउन सिबय हनु हामीलाई आ ान गिरएको छ। यस पापी, 
अधमीर् र दु  संसारमा यूह ा वा तत्कािलन ् येशूका चेलाह लाईमाऽ होइन 
हामीले पिन सङ् क  र यातना भोग्नपुन छ भनेर येशूले भिवंयवाणी गनुर्भएको 
छ। तर उहाँले वचन िदनभुएको छ: "आिखरसम् म िः थर रहनेचािहँ बचाइनेछ" 
(म ी १०:२२)। 

   आिखरसम्म िःथर रहन ुभनेको के हो? हामी कसरी आफ्नो िवँ वासमा 
अिडग भएर बःन?ु हामी पितत नहोऔ ँभनेर हामीह को दैिनक जीवनमा कःता 
कःता िनणर्यह  गिररहनपुदर्छ? कितले वाःता नगलार् तर त्यो हाॆो समःया 
होइन, हाॆो समःया भनेको हामी के गिररहनुपछर् सो हो। 
 
३. अगािड बढ्न आदेश 

       जब येशूले इितहासमा हनेु भिवंयवाणीह को िचऽ कोनुर्भयो तब 
त्यसलाई हेरेरमाऽ बःने आदेश उहाँले िदनभुएको छैन। जे हनु्छ हनु्छ हाॆो 
िनयन्ऽणमा छैन र हामीले केही गनर् सक्दैन , त्यसकारण यि क् कै िबतोस ्भ  े
मनिःथितमा रहन येशूले चाहनभुएको छैन। कितपय समयमा इसाईह को 
यःतो मनोदशा छ: "भिवंयवाणी गरेको अनसुार अिन्तम घट्नाह  हनेुनै छन।् 
ती घट्नाह सँगसँगै हामी जानकुो अलावा हामीले के गनर् सक्छ  र? फेिर म 
को हुँ र म एक्लैले के गनर् सक्छु र?" 
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     तर येशूभक्तह को मनोिःथित त्यःतो हनुहुुँदैन। अिन्तम िदनका 
घट्नाह को सामना गनह को बीचमा हामीह  हात बाँधेर बःनहुु । 

   यःतो समयको इितहासमा रिहरहेका हाॆो लआय भनेकै अ ह लाई 
परमेँ वरको न्याय सनुाउन ु र ितनीह लाई येशूको दोॐो आगमनको िनिम्त 
तयार पानुर् हो भनेर ूकाश १४ले हामीलाई घचघच्याउँदछ। 

   ूकाश १४:६-१२ पढ्नहुोस।् यहाँ के िसकाइरहेको छ र संसारमा 
हामीले घोषणा गनुर्पन सन्देश के हो? यो सन्देश िकन ज री छ? हेन ुर्होस,् " ६ 
अिन अक  ः वगर्दूतलाई मध् य आकाशमा उिड़रहेका मैले देख। पथृ् वीमा रहने 
हरेक जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन् त ससुमाचार ितनीसँग 
िथयो। ७ ितनले चक  सोरमा भने, “परमेँ वरसँग डराओ, र उहाँलाई मिहमा 
देओ। िकनिक उहाँका इन् साफको घड़ी आएको छ। ः वगर्, पथृ् वी, समिु र 
पानीका मूलह  बनाउनहुनेुलाई दण् डवत ् गर।” 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।” ९ 
त् यसपिछ तेॐा ः वगर्दूत चक  सोरले यसो भन् दै ितनीह का पिछ आए, “यिद कुनै 
मािनसले त् यो पश ुर त् यसको मूितर्लाई पजु् यो र िनधार वा हातमा त् यसको छाप 
िलयो भने, १० त् यसले पिन उहाँका बोधको कचौरामा केही निमसाई तयार 
गिरएको परमेँ वरका बोधको कड़ा म  िपउनेछ, र पिवऽ ः वगर्दूतह  र 
थमुाको सामनु् ने आगो र गन् धकमा त् यसलाई यातना िदइनेछ। ११ ितनीह का 
यातनाको धूवाँ सदासवर्दा मािः तर गइरहनेछ। ितनीह  यी नै हनु ् जसले त् यो 
पश ु र त् यसको मूितर्लाई पूजा गछर्न ्, र त् यसका नाउँको छाप िलन् छन ्। 
ितनीह ले िदनरात किहल् यै पिन आराम पाउनेछैनन ्।” १२ परमेँ वरका 
आ ाह  पालन गन र येशूमािथ िवँ वास राख् ने सन् तह को धैयर् धारण यसैमा 
छ।" (िक  जेम्स र अ  धेरै अनवुादह मा येशूको िवँ वास भिनएको छ, 
अथार्त ् येशूमा जे िवँ वास िथयो त्यो हामीमा पिन हनुपुछर् साथै कितपयमा 
येशूमािथ िवँ वास भनेर पिन अनवुाद गिरएको छ। दईु अवधारणाह  केही 
हदमा फरक भएतापिन येशूसँग गाँिसएको िवँ वास भनेर सोच्न ुउिचत देिखन्छ-
अनवुादक)। 

   एडभेन्टःटह  भएको हैिशयतदले यो "बतर्मान सत्य" (२ पऽसु 
१:१२) वा समयसापेिक्षत सत्य ती पदह मा पाउँछ भनेर दाबी गदर्छ । 
त्यसलाई हामी "तीन ःवगर्दूतह का सन्दैशह " भनेर पिन सम्बोधन गदर्छ । 
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यगुको अन्तमा रिहरहेका हामीलाई िदएको िजम्मेवारी नै यो छ िक बाइबलमा 
लेिखएको सत्यको त्यो सारलाई अ लाई सनुाउने आ ान। 

   "अनन्तको ससुमाचार" भनेर ःवगर्दूतले आफ्नो सन्देश सु  गदर्छन।् 
त्यसमा के छ त? येशूको मतृ्य ुर पनु त्थान जसमामाऽ हाॆो मिुक्तको आशा  
छ। फेिर "इन्साफको घडी आएको छ" भ े सन्देश पिन छ (ूकाश 
१४:७)। यसले यगुको अन्त्यलाई ूभावकारी ढंगमा िचऽण गिरएको छ। 
फेिर, "जसले ःवगर् र पथृ्वीलाई सिृ  गनुर्भयो" त्यसको आराधना गर भनेर 
पिन आ ान गिरएको छ।  त्यसको िबपिरत बेिबलोन वा बाइबलसम्मत नबसी 
पश ुर त्यसको मूितर् वा छापलाई ढोग्नेह मािथ परमेँ वरको  बोधको कचौरा  
पोिखनेछ भनेर उल्लेख गिरएको छ। अिन अन्तमा आएर यगुको अन्तमा रहने 
परमेँ वरका जनह को चिरऽलाई यसरी िचऽणा गदर्छ: "सन्तह को धैयर्ता यो 
छ जसले परमेँ वरका आ ाह  पालन गछर्न ् र येशूको िवँ वास छ" 
( पान्तिरत)। 

   ूकाश १४:११ पढ्नहुोस।् पश ुर उसको मूितर्लाई ढोग्नेह मा शािन्त 
वा चैन हुँदैन भनेर यसले कसरी िचऽण गरेको छ? हेन ुर्होस:् "ितनीह का 
यातनाको धूवाँ सदासवर्दा मािः तर गइरहनेछ। ितनीह  यी नै हनु ् जसले त् यो 
पश ु र त् यसको मूितर्लाई पूजा गछर्न ्, र त् यसका नाउँको छाप िलन् छन ्। 
ितनीह ले िदनरात किहल् यै पिन आराम पाउनेछैनन ्।”  

   पश ुर उसको मूितर् वा छापलाई ढोग्ने वा आराधना गन मािनसह  
िदन र रात किहल्यै पिन आराम हनेुछैन रे? यसको अथर् िविभ  भएतापिन यी 
मािनसह ले त्यस िकिसमा िवौाम वा चैनको अनभुव गनर् सक्दैनन ् जनु 
परमेँ वरूित बफादारी हनेुह लाई उपलब्ध गराइएको छ। 

तीन ःवगर्दूतह को सन्देशह को पिहलो भागमा अनन्तको ससुमाचार 
भनेर िकन तोिकएको होला? जब ती सन्देशह  हामी अ लाई सनुाउँछ  तब 
यस अचम्मको सत्यलाई हाॆो िदमागमा िकन रािख राख् नपुदर्छ? ससुमाचारको 
बारेमा हाॆो जनु बझुाइ छ त्यो नै हामीले िसकाउने िवौामको धारणाको 
केन्ििवन्द ुकसरी हनु गएको छ? 
 
४. शान्तमय िवौाम 

    शताब्दीय देिख येशूलाई िवँ वास गनह  उहाँको दोॐो आगमनको 
ूितक्षामा छन।् हाॆोमाऽ होइन इितहासभिरका परमेँ वरका िवँ वासी 
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जनह को आशालाई चरमिवन्दमुा परु् याउने घट्ना नै येशूको दोॐो आगमन 
हो। 

   िहॄू ११:१३-१६ पढ्नहुोस।् यहाँ एउटा महान ्ूित ा कोिरएको छ 
जनु पौरािणक इॐएलीह को िनिम्तमाऽ होइन हाॆो िनिम्त पिन हो। त्यो के हो 
त? " १३ ूित ा गिरएको कुरा ूाप् त नगरी ियनीह  सबै िवँ वासैमा मरे, तर 
टाढ़ैबाट त् यसलाई देखेर ः वागत गरी ितनीह ले मािनिलए, िक ितनीह  यस 
पथृ् वीमा परदेशी र ूवासी िथए। १४ यः ता कुरा भन् ने मािनसह ले आफ् नो 
िनिम् त एउटा देश खोिजरहेका छन ् भन् ने कुरा ूं ट हनु् छ। १५ जनु देशबाट 
ितनीह  िनः केर गएका िथए, यिद ितनीह ले त् यही देशको िवषयमा सोचेका भए 
ितनीह लाई फिकर् जाने मौका िमल् ने िथयो। १६ तर ितनीह  अझ उ म देश, 

अथार्त ् एक ः वगीर्य देशको इच् छा गछर्न ्। यसैकारण परमेँ वर ितनीह का 
परमेँ वर भनी पकुािरन ुशमार्उनहुनु् न, िकनभने उहाँले ितनीह का िनिम् त एउटा 
सहर तयार पािरिदनभुएको छ।"   

    यिद लोकले मानेका चाहे कितपय इसाईह  हनु ्वा गैर इसाईह  
हनु ्मािनस मरेपिछ िसधै ःवगर् वा नरक जान्छ वा िविभ  पनुजर्न्मह  हनु्छन ्
भ े धारणालाई िवँ वास गिरयो भने यहाँ िहॄूको लेखकले व्यक्त गरेका 
कथनह को कुनै अथर् नै हुँदैन। यस अंशमा के भिनरहेको छ?  ती 
मािनसह  जसलाई ूित ाह  िदएका िथए ती ूित ाह  ितनीह ले ूाप् त 
गरेका छैनन ् रे? ितनीह को मतृ्य ु भइसकेको छ। के ितनीह  ःवगर्मा 
येशूसँग ठूलो इनाम पाएर रमाइलो मािनरहेकाछन ्त? जब िवँ वको ूख्यात र 
लोकिूय ूचारक िबल्ली माहमको मतृ्य ुभयो तब हामीले यो बारम्बार सनु्छ  
िक उनी ःवगर्मा येशूसँग हनुहुनु्छ रे! 
   तर अचम्म लागेको बािझएको कुरा पिन यो छ। कितपय मािनसह  
मरेपिछ ितनीह  शािन्तसँग िवौाम गरोस ्भनेर कामना पिन गदर्छन।् यहाँ के 
भइरहेको छ? के ितनीह  शािन्तसँग िवौाम िलइरहेका छन ्िक ितनीह  यस 
संसारमा जेजे भइरहेका छन ्सो ःवगर्बाट रमाइलो मानेर हेिररहेकाछन ्त? 

    तत्कािलन यस संसारमा हनेु मतृ्यकुो बारेमा येशूले के भ हुनु्छ? 
हेन ुर्होस ् यूह ा ११:११ "त् यसपिछ उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, “हाॆा िमऽ 
लाजरस िनिामा परेका छन ्, तर ितनलाई िनिाबाट िबउँझाउन म त् यहाँ जान् छु।”   

   अझ भन  भने "शािन्तसँग िवौाम" िलयोस ् भ े अवधारणा नै 
अिहलेको मतृ्यकुोको बारेमा सत्य िशक्षा होइन त? मरेकाह  साँिच् चक् कै 
िवौाम िलइरहेकाछन।् "िवँ वासीह को िनिम्त मतृ्य ुसानो मािमला हो। यो 
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क्षिणकको मािमला हो भनेर येशूले नै चचार् गनुर्हनु्छ। उहाँले भ ुभयो, 'यिद 
कसैले मेरा वचनह  पालन गछर् भने उसले किहल्यै पिन मतृ्य ु देख् नेछैन वा 
चाख् नेछैन।' येशूभक्तह को िनिम्त मतृ्य ुकेवल िनन्िामाऽै हो। यो क्षिणकको 
मौनता हो र अन्धकार हो। जीवन परमेँ वरमा हनुभुएको येशूमा लिुकएको 
छ। 'जब हाॆो जीवन भी  देखा पनुर्हनेुछ तब ितमीह  पिन उहाँको मिहमामा 
देखा पनछौ' यूह ा ८:५१,५२; कलःसी ३:४।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर 
अभ एजेज,् प.ृ ७८७बाट पान्तिरत। 

    मतृ्य ुर पनु त्थानको िबहानलाई अचेत िनन्िा भनेर मािनस मरेपिछको 
अवःथालाई येशूले तलुना गनुर्भएको छ (यूह ा ११:११,१४)। मिुक्त 
पाउनेह  र मिुक्त गमुाउनेह ले पनु त्थानमा इनाम पाउनेछन ् भनेर पिन 
येशूले जोड िदनभुएको छ (यूह ा ५:२८,२९)। जब जनुसकैु बेलामा मतृ्य ु
आउँछ तब त्यसको लािग तयार हनु ु आवँयक छ भनेर उहाँले 
उल्लेखनीय पमा औलँ्याउँनभुइको छ। 

   तपाईँका मरेका िूयजनह  अिहले िवौाममा छन ् भ  े धारणाले 
तपाईँलाई कःतो सान्त्वना िमल्दछ? 
 
५. परमेँ वरमा सध आनिन्दत हनु ु

    आजभोली हाॆो मोबाइलमा अत्यिधक ूयोग गिरने ूोमाम हव गगुल 
नक्साह । मोइबालमा नक्सा हेन बानी भएका कितपय मािनसह ले पिहला 
कसरी ठाउँह  िचन्थ्यो भ े कुराको याद पिन छैन होला। कागजी नक्सा हेरेर 
हामी चल्न थाल्य  भने हामीले नचाहेको ठाउँमा पगु्न सक्छ  तर गगुल 
नक्साले िवदेशमा पिन नौलो ठाउँमा सिजलैसँग िवँ वःतसाथ त्यसको अगवुाइमा 
पगु्न सक्छ । यस िकिसमको िवँ वसता के परमेँ वरले िदन चाहनभुएको 
िवौामको िचऽण हनुसक्छ र जनु भिवंयवाणीको तािलकाबाट उहाँले हामीलाई 
औलँ्याउन चाहनभुएको छ? 

   कितपय समयमा हाॆो मोबाइलको नक्सामा भलू गरेर गलत ठेगाना 
राख् छ  होला वा हामीलाई थाहैनै छ भनेर छोटोबाटोबाट चाहेको ठेगानामा 
पगु्न खोज्छ  होला। तर हामीले नचाहेको ठाउँमा जानसक्छ  जहाँ हाॆो 
िदमागमा शािन्त हुँदैन वा अलमलमा पादर्छ (मोबाइलबाट देखाउने नक्सा वा 
िजपएस जनु यातायाह मा पिन जडान गिरन्छ,नेपालमा यो धेरै ूयोग 
नभएतापिन अ  देशमा यो सिुवधा नभैनहनेु भइरहेको छ। यसले गदार् कागजी 
नक्साको मान्यता घिटरहेको छ-अनवुादक)। 
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   यस िपडादायी र अलमलमा परेको संसारको बीचमा सत्य वा सक् कली 
िवौाम वा सत्य आनन्द वा शािन्त कसरी पाउँछ  भनेर पावलले िफिलप्पी ४:४-
९मा हामीलाई कसरी बताउँदन?् हेन ुर्होस,् "४ ूभमुा सध आनन् द गर। म फेिर 
पिन भन् दछु, आनन् द गर। ५ ितमीह को सहनशीलता सबै मािनसह लाई थाहा 
होस ्। ूभ ुनिजकै हनुहुनु् छ। ६ कुनै कुरामा िचिन् तत नहोओ, तर हरेक कुरामा 
ूाथर्ना र िनवेदन ारा धन् यवादसिहत ितमीह का िबन् ती परमेँ वरमा जाहेर 
होऊन ्, ७ र समझले नै िभयाउन नसिकने परमेँ वरको शािन् तले ितमीह का 
दय र ितमीह का मनलाई येशूमा रक्षा गनछ। ८ अन् त् यमा भाइ हो, जे कुरो 
सत् य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न् यायस त छ, जे कुरो शु  छ, जे कुरो 
ूमे-योग् य छ, जे कुरो कृपामय छ, यिद केही ौें ठता, ूशंसाको योग् य केही छ 
भने यी नै कुराका िवचार गर। ९ ितमीह ले जनु कुरा मबाट िसक् यौ, र महण 
गर् यौ र सनु् यौ र ममा देख् यौ, त् यही गर, र शािन् तका परमेँ वर ितमीह सगँ 
हनुहुनेुछ।" 

    हामी द:ुखक  वा सङ् कट भोिगरहेको बेलामा पिन खशुी र आनन्द 
मनाएर बस भनेर पावलले यहाँ भिनरहेको छैन। तर उनले भ  खोजेको कुरो 
यो हो िक "ूभमुा सध आनन्द गर।"  हाॆो वतर्मान पिरिःथित जःतो 
भएतापिन, हामीले जनु सङ् कट भोिगरहेको भएतापिन यिद हामी परमेँ वरमा 
रिहरअ य , उहाँको भलाई, उहाँको ूमे र हाॆो िनिम्त उहाँले बूसमा के 
गनुर्भयो सो मनमा राख् न सक्य  भने हामी उहाँमा आनन्द मनाउन सक्छ  र 
हाॆो थिकत, पेलान र बेचैन आत्माले शािन्त पाउन सक्दछ। 

   यस संसारले निदने तर अपार आशा, िवौाम र शािन्त ूभमुामाऽै 
पाइन्छ भ े िजिकर पावलले मािथका पदह मा व्यक्त गदर्छन।् 

   कितपय समयमा हामी बेकारको िनिम्त िचन्तािफबी गछ  वा 
िबितजाने कुराको िनिम्त सतुार् गछ । यिद हामी ूभमुा छ  भने हाॆा 
आत्माह ले कःतो शािन्त पाइन्छ होला सो सोच्न ु आवँयक छ। यस 
संसारमा द:ुखक , आपद र सङ् कट पाइरहेका मािनसह को िनिम्त यो 
व्यवहािरक त देिखन्दै। हेन ुर्होस ्पावलले कःतो िचन्ता र सङ् क ह  भोगेका 
िथए। तर सबै थोक ूिेमलो परमेँ वरको िनयन्ऽणमा छ र उहाँले हामीलाई 
उहाँको राज्यमा उ ार गनुर्हनेुछ भ े िवँ वास र भरोसाले हाॆो खल्बिलएको 
िदमाग र जीवनलाई ठीक ठाउँमा राख् न सक्छ भ े कुरोमा हामी ि िवधामा पनुर् 
आवँयक छैन। 

२०३



   "ूभ ु निजकै हनुहुनु्छ"? यसको अथर् के हो? त्यसको अथर् उहाँ 
जिहले पिन हाॆो निजक हनुहुनु्छ। फेिर जब हामीले हाॆा आखँाह  
िचिम्लन्छ  र मतृ्यको िनन्िामा पछ  तब उहाँको आगमन भएको अक  क्षणमा 
अनभुव गनछ । 

   हो, हाॆो जीवन तनाव, द:ुखक , संघषर् आिदह ले भरपूर छ। हामी 
कोही पिन ितनीह बाट भाग्न सक्दैन ।  न त येशू न त येशूका चेलाह  नै 
भाग्न सके। येशूका हःती पावलको ज्यादती क  २ कोरन्थी ११मा पढ्नभुयो 
भने छलर्  हनु्छ। ती सबै यातनाह  हामीले भोग्नै परेतापिन जनु कुरो भी मा 
हामीलाई िदइएको छ त्यसमा हामी आनन्द हनुसक्छ  र अिहले पिन हाॆा 
आत्मा वा िदमागह ले िवौाम पाउन सक्छन ्भनेर पावलले औलँ्याउँछन।् 

   िफिलप्पी ४:४-६ फेिर पढ्नहुोस।् तपाईँ अिहले जनुसकैु क , आपद 
र सङ् कट भोिगरहनभुएतापिन पावलले यहाँ व्यक्त गरेका अचम्मका वचनह लाई 
तपाईँले कसरी ूयोगमा ल्याउन सक्नहुनु्छ? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: "हामीले गरेका ूाथर्नाह को जवाफ परमेँ वरले तरुन्तै देओस ्
भ े हामी चाहना गदर्छ । जवाफ तरुन्तै नआएकोमा र हामीले अपेक्षा गरेको 
अनसुार नआएकोमा हामी िनराशमा पन सक्छ । तर परमेँ वर धेरै बिु मानी 
हनुहुनु्छ र उहाँले हाॆा ूाथर्नाका जवाफह  उिचत समयमा र उहाँले 
चाहनभुएको अनसुार िदनहुनु्छ। हामीले सोचेको भन्दा उहाँले हाॆो िनिम्त अझ 
उ म र धेरै राॆो गनर् उहाँ उत्सकु हनुहुनु्छ। उहाँमािथ िवँ वास र भरोसा 
राख् न सक्ने भएकोले हाॆ ैइच्छा अनसुार हाॆो ूाथर्नाको जवाफ आओस ्भनेर 
कर गनुर्हुँदैन। तर उहाकँो चाहना के छ त्यसलाई पूरा गनर् हामी 
खोज्नपुदर्छ। यिद यस मनिःथितमा हामी रहन सक्य  भने हाॆा चाहना र 
इच्छाह  उहाँको इच्छामा हराउन िदनपुछर्।– एलेन जी ाइट, गःपल वकर् सर्, 
प.ृ २१९बाट पान्तिरत। 

   "आफ्ना जनह लाई उ ार गनर् येशू आउनहुनेु समय केवल एक 
क्षणमाऽ बाकँी छ। जब उहाँ आउनहुनेुछ तब हाॆो जीवनमा उहाँले सु  
गनुर्भएको अमरत्व िदने काम त्यसबेला उहाँले पूरा गनुर्हनेुछ....िचहानह  
खोिलनेछ र मरेकाह  िवजयी भएर िनिःकनेछन।् ितनीह  िबजयको 
उल्लासले िचच्याउनेछन,् 'हे मतृ्य ु तेरो िखल कहाँ छ? हे िचहान तेरो िवजय 
खोइ?' येशूमा सिुतरहेका हाॆा िूयजनह  अमरत्वको पोशाक लगाएर 
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िनिःकनेछन ्जब येशू दोॐो पल्ट मिहममा आउनेहनेुछ।"- एलेन जी ाइट, 
कोउिन्सल अन ःटुवाडर्िशप, प.ृ ३५०बाट पान्तिरत। 
 
िचन्तनमनन: 

अ.   भी  र शैतानको बीचमा भइरहेको महान ्घमासान यु को 
वाःतिवकतालाई सोच्नहुोस।् यस संसारमा त्यो यु  
चिलरहेको तपाईँले कसरी देख् नहुनु्छ? तपाईँको आफ्नै व्यिक्त 
जीवनमा त्यो कसरी अनभुव गिररहनभुएको छ? यो यथाथर् 
छ. छै न त? अझ भन  भने मािनसह ले सोचेको भन्दा यो 
वाःतिवक छ िकनभने धेरै मािनसह ले सैतान छ भनेर 
िवँ वास पिन गदनन।् यस संसारको िःथितलाई बझु्न सहयोग 
होस ् भनेर महान ् िववादको वाःतिवकतालाई बझु्न िकन 
मह वपूणर् छ? फेिर यही महान ् िववादको वाःतिवकताको 
ानले गदार् हामीमा कसरी सान्त्वना हनुसक्छ? 

आ.  भिवंयवाणीमा ःप पमा जे भनेको छ त्यसभन्दा बािहर 
हामी गय  भने त्यसले हाॆो िदमागलाई खल्बल्याउन सक्छ। 
कितपय चचर्का िवँ वासीह ले अनेक  भिवंयवाणीह  गछर्न ्
वा अ ले गरेका भिवंयावाणीह लाई िवँ वास गदार् पूरा 
नभएको खण्डमा ितनीह को िवँ वासनै कसरी धलमिलन 
पगु्छ? यःतो िकिसमको धरापबाट जोिगन हामीले के 
गनुर्पछर्? 

इ.  ूकाश १४:९-११मा िदएको पश ु र उसको मूितर्लाई पूजा 
गन सम्बन्धमा फेरी सोच्नहुोस।् त्यसको खास वा व्यवहािरक 
अथर् के हो? 

ई.  हाॆो भिूमका के हो र भी को आगमनको  समयसँग हाॆो 
सरोकार नभएको िवषयमा चचर्मा बादिववाद भइरहेको 
पाइन्छ। हामी जनुसकैु अडानमा रहेतापिन यस संसारलाई 
येशूको आगमनको सन्देश सनुाउन हामीले िकन सिबय 
भिूमका खेल्नपुदर्छ। येशूभक्तको िनिम्त आित्मक पमा जागिृत 
भइरहन यो काम िकन मह वको छ? 
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कथा १३ 
सत्यको गाँस 

 िनया  मआु , २१, अमेिरकामा शरणाथीर्  
 

 िदउँसो खाजा खाने समय हुँदै िथयो। टेनःसी 
राज्यको मेिरिभलबाट िनया लाई ल्याउन जाँदैछु 
भनेर समूहको अगवुाले सबैलाई सनुाएको िथयो। 
  

िनया लाई भोक लािगरहेको िथयो। 
   आफूले पाएको खाजा आफ्ना साथीह सँग 
रमाइलो मानेर खान िनया  तयार िथइन।् ती 
साथीह  ःवाःथ र ससुमाचारका पःुतकह  बेच्ने 
समूहमा िथए। खाजा खाउँदै आफ्नो अनभुवह  

एक आपसलाई सनुाउन िनया  र ती साथीह  तयार िथए। 
   तब उनले िकराना पसलको साम ु एक जना मिहलाले सामानह  
िकन्दै आफ्नो कारमा रािखरहेको िनया ले देिखन।् त्यो पसलमा खानेकुरा र 
अ  सामानह  मूल्य घटाएर बेिचन्थ्यो। िदउँसोको खाजा खानभुन्दा अिघ 
केवल एक जनासँगमाऽ कुराकानी गन समय िथयो। 
   

मःुकुराँदै िनया  त्यस मिहलाकहाँ पिुगन।् 
   "नमःते आमा," िनया ले आफ्नो मखु खोल्दै भिनन,् "मेरो नाउँ 
िनया  हो। म एक जना िव ाथीर् हुँ। म आफ्नै काम गरेर ःकूलमा पढ्दैछु। 
यस गमीर्को छु ीमा पिरवारमा हनुपुन मूल्यमान्यता र समाजलाई कसरी 
सहयोग गन जःतो कुराह  िसकाउने पःुतकह  बेच् न हामी िव ाथीर् झणु्ड यस 
ःथानमा आएकाछ ।" 
   िनया ले आफ्नो झोलामा हात राखेर ःवाःथ सम्बन्धी िकताब 
िनकािलन।् त्यसमा ूाकृितक िब वाबाट उॆकेा सागपात आिद नपकाइकन 
िसधै कसरी खाने भनेर िसकाउने साममी लेिखएको िथयो। त्यस मिहलाले 
िकताब िलइन ्र त्यसको आवरण पृ  हेिरन।् उनी चपुचाप भएकीले िनया ले 
खाना पिरकार पकाउने पःुतक आफ्नो झोलाबाट िनकािलन।् "के तपाईँले 
घरमा खाना पकाउन मनपराउनहुनु्छ?" िनया ले उनलाई सोिधन।् अिन 
िनया ले एलेन जी ाइटको ःटेपस ्टु बाइःट िनकािलन।् त्यस मिहलाले ती 
तीनैवटा पःुतकह  हेिरन।् उनले मनपराएको जःतो देिखन।् "तर नानी, 
ितमीले मलाई ठीक िदनमा भे ाएनौ। मसँग अिहले पैसा छैन," उक्त मिहलाले 
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भिनन।् "तपाईँसँग िभसा काडर् छ भने त्यसबाट हामी पैसा िनकाल्न सक्छ ," 
िनया ले भिनन ्(िभसा काडर् बकबाट कारोबारको िनिम्त जहाँपिन पैसा िनकाल्न 
सक्ने ूावधान)। "मसँग िभसा काडर् छैन र मेरो ौीमानलाई पिन त्यःतो काडर् 
भएको मन पराउनहुु ," उक्त मिहलाले भिनन।्  तर त्यस मिहलाले िकताब 
हेद गिरन ्र उनले िफतार् गनर् नचाहेको जःतै गिरन।् अिन िनया ले अ  धेरै 
िकताबह  पिन आफ्नो झोलाबाट िनकािलन।् एलेन जी ाइटको द िडजाएर 
अभ एजेज र द मटे कन्ऽोभसीर् पिन देखाइन।् त्यस मिहलाकी छोराछोरीह  
पिन रहेछ भनेर थाहा पाएर िनया ले बालबािलकाह को िनिम्त िकताबाह  
पिन िनकािलन।् "यी सबै पःुतकह  राॆ ैछन,्" त्यस मिहलाले भिनन।् कुनै 
एउटामाऽ पःुतकूित उनले चासो देखाएको जःतै देखाइनन।् "म ितमीलाई 
भन्छु," हाँःदै त्यस मिहलाले आिखरमा भिनन,् "म यो  सबै पःुतकह  
िलन्छु।" आफ्नो नाउँ िसन्डी  भन्दै त्यस मिहलाले आफूसँग भएको पैसा 
िझक्न सक्ने एिटएम काडर् ूयोग गरेर पैसा िनकािलन ् र ती पःुतकह को 
िनिम्त चन्दा िदइन ् ((एिटएम काडर्: बकमा कसैसँग पैसा छ भने बकमा नै 
नगइकन ठाउँ ठाउँमा रािखएको बकको पैसा राख् ने बाकसबाट पैसा िझक्ने 
ूावधान)। 
   पैसाको कारोबार सकेपिछ िनया ले उनीसँग ूाथर्ना गनर् सक्छु िक 
भनेर अनमुित मािगन।् "ूाथर्ना गरेको मनलाई मन लाग्छ," िसन्डीले भिनन।् 
"प्यारो परमेँ वर िपता," िनया ले ूाथर्ना गिरन,् "हामीलाई अक  िदन 
थिपिदनभुएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ र िसन्डीलाई भेट्ने अवसर पाउँदा 
पिन म तपाईँलाई धन्यवाद िदन्छु। तपाईँको समय जिहले पिन उपयकु्त छ। 
हाॆा पाप र कमजोरीह  क्षमा गनुर्होस।् िसन्डी र उहाँका पिरवारलाई सबै 
कुराह बाट सरुिक्षत राख् नभुएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। उहाँह को 
जीवनमा जे भइरहेतापिन उहाँह लाई शािन्त र सान्त्वना तपाईँले िदनहुोस ्भिन 
म ूाथर्ना गदर्छु। तपाईँको ूमे र उपिःथितले उहाँह लाई घेिर राख् नहुोस।् 
यदी िसन्डीको कुनै ूाथर्नाको िवषय छ भने तपाईँले सिुनिदनहुोस।् ूभ ु
येशू ारा उहाँले आशा र भरोसा पाउन सकुन।् आमेन।" ूाथर्ना पिछ 
िसन्डीको अनहुार उज्यालो भयो। उनले आफ्नो मखु खोिलन।् आफ्नो 
पिरवारमा िबमार र मतृ्यकुो सामना पिछ गिररहेकोले आफू किठन समयमा 
भइरहेको िसन्डीले भिनन।् आफ्नो जीवनको गिहरो अथर् उनले खोज्दै िथइन ्र 
उनले परमेँ वरको बारेमा जा  चाहेकी िथइन।् 
  केही समयपिछ, िनया ले आफ्नै शारीिरक भोक आफ्ना साथीह सँग 
मेटाइन।् आफूह ले बेचेको पःुतकह मा भएको सत्यले िसन्डीको आित्मक 
भोक तपृ् त होस ्भनेर उनले ूाथर्ना गिरन।् 
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