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भूिमका

घरह

जब ूाकृितक ूकोप र अनेकन् आबमणले गदार् हामीह को

ध्वःत हुन्छन्, जब हामीह का सफलताका सपनाह

हुन्छन्, जब हामीह का िूयजनह

चकनाच ुर

रोग र मृत्युको िशकार हुन्छन् तब

हामी टाउको उठाएर केवल त्यताितर माऽ हे न र् सक्छ × त्यो हो आशा।

असल भोिलको िनिम्त, उज्ज्वल भिवंयको िनिम्त खुशी िदनको िनिम्त

आशालाई हामी

ि गत गछ । यस सं सारमा हामी केही वषर् िजउनको

लािग जन्मेका होइन , केवल हे न र् र छु नलाई माऽ भौतािरन आएका होइन ,

तर हामीह को जीवनको लआय छ। त्यो लआयमा पुग्न हामी आशावादी

हुनैपछर्।
दशकमा

यो पुःतक आशाको इितहास हो। हुन त यो १९ स शताब्दीको
लेिखएतापिन

र

त्यस

बेलाको

पिरूेआयलाई

ध्यानमा

राखेर

लेिखएतापिन यो महान् आशा २१ स शताब्दीको िनिम्त पिन समसामियक
ु न्दा
छ। यो परमे रको ूेमको कहानी हो। मानव जीवनको अिःतत्व हुनभ

पिन पिहले मानव सुरक्षाको िनिम्त र मानव उ ारको िनिम्त परमे रले

कःतो कदम चाल्नुभयो भनेर िसकाउने आत्म ानको इितहास हो। जब
दु:ख, क

र मृत्यु यस सं सारमा आए तब परमे र मुकदशर्क भएर बःनु

र् यो जुन
भएन। उहाँले मानव जातलाई उ ार गन योजनाको सृजना गनुभ
योजना अिहलेसम्मै पूणर् पमा लागु छ।
बाइबलको िव ालाई िवःतृत

पमा वाख्या गन र बढाउने दाबी

गन मािनसह का कथाले मानव इितहास भिरएको छ। इसाई ह भनेर
दाबी गनह ले,

परमे रकै नाउँमा उहाँको अिख्तयार पाएका छ भनेर

धमर्का अितवादी खोल ओढ्नेह ले िनरन्तर

पमा मािनसह का आशा र

शािन्तलाई चकनाच ुर पािररहे का छन्। परमे रको बारे मा गलत धारणा

राखेको हुनाले

यस सं सार अन्धकारमय भएको छ। धमर्कै नाउँमा

अत्याचार गनह ले गदार् दयासागर परमे रको अिःतत्वलाई नै हाँक िदन
मािनसह

तिम्सरहे का छन्।

तर

मािनसको

ि कोण

परमे रितर

जःतोसुकै

भएतापिन

मािनसूित परमे रको ूेम धिमिलएको छै न। उहाँलाई जुनसुकै आरोप

लगाउने मािनसह
धिमल्याउने

भएतापिन र बाइबललाई हातमा बोकेर सत्यलाई

धमर्ग ु ह को

बाबजुद

पिन

सत्यलाई

दयदे िख

चाहनेह को िनिम्त परमे रको वचन, पिवऽ धमर्शा

खोज्न

बाइबल सबैको

लािग खुला छ।

ु न्ु छ? के तपाईँ शािन्तको खोजीमा
के तपाईँ सत्यको खोजीमा हुनह

ु न्ु छ? के तपाईँ आशाको खोजीमा हुनह
ु न्ु छ? तपाईँको जीवन कताितर
हुनह

मोड्ने? सारा खिःकएको राजनीितले गदार् रा ह

यु का िनिम्त तम्तयार

भइरहे का छन्। सं सारको आिथर्क अवःथा तहसनहस छ। ूाकृितक
ूकोप, िवषादी वातावरणसँग भीड्न खोजीरहे को पाउँछ । हावामा छिरएको

िवष र ूदुषणले गदार् यस सं सारको मौसम मािनसको िनयन्ऽणभन्दा बािहर

भएको पाइएको छ। मािनसको कुनै पिन बुि ,

ान र वै ािनक

आिवंकारह ले मािनसलाई सुरिक्षत भिवंय िदन सकेको छै न न त कुनै
आशा र आनन्द नै।

तर हामी आशािवना छै न । परमे रका कदमह

मानव इितहासभिर

भएको हे नह
र्ु ोस् र तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् परमे रले तपाईँलाई उ ार गनर् के
िदन खोज्नु भइरहे को छ। शैतानको जालको खेतीबाट बच्न र सुरिक्षत हुन

सत्यलाई

प ा

लगाउनुहोस्।

तपाईँको

काँच ुली

जीवनलाई

फेराउने

सत्यलाई यस पुःतकमा प ा लगाउनुहोस्। अजम्मरी जीवन कसरी पाउने

भनेर प ा लगाउन खोज्नुहोस्।

अिन अन्तमा अिहलेसम्म नलेिखएको र पूरा नभएको बाइबलमा

लेिखएका

भिवंयवाणीह लाई

अवलोकन

गनुह
र् ोस्

र

त्यताितर

नजर

राख्नुहोस्। जब यस सं सार भित्कन्छ तब परमे रको हातले कि को
कडाईका साथ

हामीलाई पिबराख्नुभएको छ सो प ा लगाउनुहोस्। यिद

हामीह को हात उहाँमा रिहरहे को छ भने हामीह को भिवंय सुरिक्षत छ।

हामीह को व्यिक्तगत जीवनमा होस् वा सं सारमा होस् जे

गुिळरहे तापिन भोिल के हुनेछ भ े कुराको महान् आशा हामीमा छ।
परमे रले तपाईँलाई ूदान गनर् चाहने महान् आशाको िनिम्त तपाईँले
आफ्नो

दय खुला राख्नुहोस्।

ूकाशक

यस संसारमा
सारमा दःु ख क ट
िकन ?

१

अनन्तको अपार

ान, शिक्त र ूेमले सुसम्प

ु एका
हुनभ

सव च्च परमे रको मुिन खराब कसरी िबयाशील भएर बःन सकेको
होला भनेर धेरैले त्यसको िबयाकलापलाई िचिन्तत र िवचिलत मानेर

हे रेको पाइन्छ । खराबको िबयाकलापलाई हे रेर परमेँवरलाई श ा

गन मािनसह ले पिवऽ धमर्शा

बाइबललाई अःवीकार गनर् बहाना

पाएका हुन्छन् । परमेँवरको चिरऽ, उहाँको राज्यको ःवभाव र

पापलाई सम्हाल्ने उहाँको नीित िसकाउने बाइबलको िशक्षालाई परम्परा

र गलत वाख्याले गदार् ओझेलमा पारे को छ ।

पापको सु वात कसरी भयो भ े ब्याख्या गनर् असम्भव छ, यिद

गनर् खोिजयो भने त्यसको अिःतत्वको कारण िदन खोजेको जःतो

दे िखन्छ । परमेँवरको न्याय, उदारता र सदाशयता पूणर् पमा बुझ्नको
िनिम्त पापको सु

र त्यसलाई अन्तमा सदाको लािग कसरी पन्छाइनेछ

भ े आत्म ान चािहँदो माऽामा उपलब्ध छ ।पापको ूादुभार्व हुन

ु ु
परमेँवर जवाफदे ही हुनह
परमेँवरले

िफतार्

। एकतफर्बाट ःवेच्छाले आफ्नो अनुमह

िलनुभएको

िथएन

।

िविोहलाई

अवसर

िदन

परमेँवरको राज्यमा कुनै कमी र कमजोरी िथएन । िबना अनुमित
ूवेश भएको पापको उपिःथितको कुनै जायज कारण छै न । कुनै

बहाना राखेर पापलाई ःवीकार गनुक
र् ो अथर् त्यसको पक्षमा उिभनु हो ।

यिद पाप गनर् कुनै बहाना नै छ भने त्यो पाप, पाप हुनबाट रोक्दछ ।

परमेँवरको राज्यको आधारिशला ूेम हो । त्यही नीितसँग जुध्न
अनेक युिक्त गिर पाप उमािरएको हो ।

पाप िभऽनुभन्दा अिघ सारा जगतमा शािन्त र आनन्द िथयो ।

सबैले परमेँवरलाई अत्यन्त ूेम गदर्थे । जगतका जीवह ले एक
आपसमा िनंपक्षतासाथ ूेम गदर्थे । परमेँवरको एक माऽ पुऽ भी

ु न्ु थ्यो ।
सनातन परमेँवरको ःवभाव चिरऽ र लआयमा एक हुनह

१

परमेँवरको उ ेँय र सरसल्लाहमा समावेश हुने अिधकार केवल

भी को माऽ िथयो । “15 उहाँ अ ँय परमेँवरको ूित प, सारा

ु न्ु छ, 16 िकनिक उहाँमा नै सबै थोक सृिंट भएका
सृिंटका ज्येंठ हुनह
िथए । ःवगर्मा र पृथ्वीमािथ भएका

ँय र अ ँय थोकह , चाहे

िसं हासनह , चाहे ूभ ुत्वह , चाहे ूधानताह , चाहे अिधकारह , सबै

थोक

उहाँ ारै

र

उहाँकै

िनिम्त

सृिजएका

हुन ्

।"

(कलःसी

१:१५×१६) । परमेँवरको शासन प ितको आधारिशला नै ूेमको
व्यवःथा िथयो । त्यस धािमर्क नीितको िनयममा एकजुट भएर िनभर्र
हुन सके सबै सृि
उहाँमािथ

िन ा

गिरएका जीवह

राखेको

सुखी हुन्थे । कसै ले जबरजःती

परमेँवर

चाहनुह ु

।

उहाँले

सबैलाई

आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता िदनुहन्ु छ । ःविववेकले िभऽी इच्छाबाट
उहाँको सेवा ग न् भ े उहाँ चाहनुहन्ु छ ।
परमेँवरले

सृि

गनुभ
र् एका

सबै

परमेँवरले िदनुभएको ःवतन्ऽताबाट ॅ

लुिसफर िथयो । पाप उसैबाट सु

जीवह मा

एउटा

जीव

हुन पुग्यो । उसको नाउँ

भयो । भी पिछ परमेँवरले अित

ु न्दा अिघ लुिसफर
सम्मान गनुभ
र् एको व्यिक्तत्व उही िथयो । पितत हुनभ
सबै ःवगर्दूतह

भन्दा सम्माननीय िथयो । ऊ सबै ःवगर्दूतह को

अगुवा र अिभभावक िथयो । ऊ पिवऽ र िनंखोट िथयो । 12 “हे

मािनसको छोरो, टु रोसका राजाको िवषयमा िवलाप गर,् र त्यसलाई भन्:

‘परमूभ ु परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: “ ‘ितमी त िस ताको एक नमुना

िथयौ,

र बुि ले पूणर् सवार् सुन्दर । 13 परमे रको बगचा अदनमा

ितमी िथयौ । हरे क बहुमूल्य पत्थरले ितमी िसँगािरएको िथयौ– मािनक,

पुंपराज, पन्ना, पीतमिण, आिनक्स, िबल्लौर, नीर, िफरोजा र बे जले ितमी
आभूिषत िथयौ । ितॆा मिणघरह

सुनले मोहोिरएका िथए, ितमी सृजेको

िदनमा नै ती तयार पािरएका िथए । 14 अिभभावक क ब वा

ःवगर्दूत हुनलाई ितमीलाई अिभषेक गिरएको िथयो, िकनिक त्यसरी नै

मैले ितमीलाई िनयुक्त गरे को िथए ँ । परमेँवरको पिवऽ पवर्तमा ितमी

िथयौ । अिग्नमय पत्थरह का बीचमा ितमी िहँ थ्यौ । 15 ितमी
सृिजएको िदनदे िख ितमीमा अधमर् फेला नपरे को िदनसम्म, ितॆो चाल-

२

ढ मा ितमी दोषरिहत िथयौ । 16 ितॆा चारै ितरका कारोबार ारा ितमी

उपिवले भिरयौ,

र ितमीले पाप गर्यौ । यसै ले मैले ितमीलाई

परमेँवरको पवर्तबाट अपमान गिर खेिदिदए,ँ र हे अिभभावक क ब,

मैले ितमीलाई अिग्नमय पत्थरह का बीचदे िख धपाइिदए ँ । 17 ितॆो
दय घमण्डले फुिलयो, ितमीले आफ्नो गौरवको

सुन्दरताले गदार् ितॆो

कारण ितॆो बुि लाई ॅंट पार्यौ । यसैले मैले ितमीलाई जिमनमा

फािलिदए ँ । राजाह का अिग मैले ितमीलाई तमाशा बनाइिदए ँ ।"

×(इजिकएल २८:१२×१७) । 6“‘यसकारण परमूभ ु परमेँवर यसो

भन्नुहन्ु छ: ‘ितमीले आफूलाई एउटा दे वताजि कै बुि मान् ठान्छौ ।"
×(इजिकएल २८:६) । 13 “ितमीले आफ्नो

ःवगर्मा

उक्लनेछु

।

परमेँवरका

ताराह भन्दा

दयमा भन्यौ, “म
मािथ

म

मेरो

िसं हासनलाई उच्च पानछु । पिवऽ पवर्तको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा
सभास को पवर्तमा म िवराजमान हुनछ
े ु । 14 म बादलको टुप्पाभन्दा

मािथ उक्लनेछु, म आफूलाई सव च्च परमेँवर जि कै बनाउनेछु ।”
यशैया १४:१३,१४ ।
परमेँवर

िपताले

आफ्नो

पुऽ

भी लाई

सम्मानसाथ

िवशेषािधकार िदनुभएको िथयो । त्यो अिधकारलाई सम्हाल्न केवल

भी लाई माऽ िदइएको िथयो । तर ःवगर्दूतह का अगुवा तथा
राजकुमार लुिसफरले त्यस गिरमामय अिधकारको लोभ गर्यो । त्यस
ःवगर्दूतको

दयमा लोभ पसेकोले सारा जगतका ूाणीह मा भएको

सुमधुर सम्बन्धमा धक्का पर्यो । जगतका सारा ूाणीह को सोचमा
परमेँवरको मिहमा नै सव च्च िथयो । तर लुिसफरमा भएको आफ्नो

भाउ उचाल्ने खराब िबचारले ती ूाणीह को िदमाग खल्बल्यायो ।
ःवगर्का पिरषदले लुिसफरसँग परमेँवरको जोरी नखोज्न अनुरोध गर्यो

। परमेँवरको पुऽले सृि कतार् परमेँवरको सदाशयता र न्यायको

बारे मा उसलाई सम्झाउन खोज्नुभयो । परमेँवरको राज्य व्यवःथाको
पिवऽ

चिरऽलाई

उसको

सामु भी ले

राखी

िदनुभयो

।

त्यस

व्यवःथाबाट अलग हुँदा उसले आफ्नो सृजनहारको अपमान गछर् र
आफूलाई िबनाशितर अमसर गराउँछ भनेर भी ले बताउनुभयो । तर

३

उहाँको खबरदारीलाई लुिसफरले ूितरोध गर्यो । भी ूितको डाह र
इखलाई लुिसफरले आफ्नो िदमागमा नाच्न िदयो ।

घमण्ड वा अहँकारलाई पोषेर रािखयो भने त्यसले अ लाई

दवाएर आफू सव च्च हुने चाहना गदर्छ । लुिसफरलाई िदइएको उच्च

सम्मानले परमेँवरूित आभारी नै हुनपु छर् भ े माग गरे को िथएन ।

उसलाई परमेँवरकै हाराहारीमा रहन अिधकार िदइएको िथयो । तर
परमेँवर िपतामा िनिहत भएको सारा जगतको सावर्भौमस ा, शिक्त र

ु न्ु थ्यो । परमेँवरले गनुह
अिख्तयारको साझेदार उहाँको पुऽमाऽ हुनह
र् न
ु े

सबै

िनणर्यह मा

गनुभ
र् एको

भी

लआयह मा

समावेश

लुिसफरलाई

ु न्ु थ्यो।
हुनह

िभत्र्याइएको

परमेँवरले
िथएन

।

तजुम
र् ा

त्यस

शिक्तशाली ःवगर्दूतले सोध्यो, “भी लाई माऽ सव च्च अिधकार िकन
िदइयो ?

म लुिसफरलाई भन्दा उहाँलाई िकन ठू लो इज्जत िदइयो ?
ःवदर्दूतह को बीचमा असं त ु

आफू र परमेँवरूितको िविोहको बाटो नसमाउन भी ले

सम्झाउँदा सम्झाउँदै पिन लुिसफर परमे रको सामु ेबाट िनिःकयो र
आफूमा भएको असं त ु ी अ

भी ूित

भएको

डाहलाई

ःवगर्दूतह मा फैलाउन थाल्यो ।

लुिसफरले

गोप्य

पमा

लुकायो

।

परमेँवरूितको ौ ा दे खाएर आफ्नो कुिनयतलाई लुकायो । जगतका
सारा ूाणीह लाई सुचा
अनावँयक

पमा सं चालन गन परमेँवरको व्यवःथालाई

पमा ितनीह मािथ लािदएको छ भनेर उसले ितनीह को

मन भड्काउन ूयास गर्यो । ःवगर्दूतह

पिवऽ भएकै कारणले

आफ्नो िनणर्य आफ गनुप
र् छर् र आफ्नै ःविववेकको आदे शमा चल्नुपछर्

भनेर उसले ितनीह लाई उचाल्यो । भी लाई माऽ सव च्च सम्मान

गरे कोले परमेँवरले आफूलाई अन्याय गनुभ
र् एको छ भनेर उसले दाबी

गर्यो । आफूले भाउ खोजेको होइन भनेर उसले दाबी गर्यो । तर
ितनीह ले उपभोग गिररहे को भन्दा पिन अझ मािथ उचािलन जगतका
सारा

जीवह ले

ःवतन्ऽताको

खोजी

परमेँवरूित िवरोधको आगो सल्कायो ।

४

गनुप
र् छर्

भनेर

लुिसफरले

लुिसफरको

सहनुभयो

। अ

िविोही

चाललाई

परमे रले

धेरै

समयसम्म

ःवगर्दूतह कहाँ गएर परमे रको बारे मा ॅम

फैलाएतापिन परमेँवरले उसको गिरमामय उच्च ःथानबाट तल्लो
ःतरमा

झानुभ
र् एको

िथएन

।

बारम्बार

उसलाई

िवरोधको

बाटो

नअपनाउन अनुरोध गिरएको िथयो । पँचाताप र समपर्णको बाटो
अपनाए उसलाई क्षमा पिन िदइनेछ भनेर सम्झाइएको िथयो । उसले

गल्तीलाई महसुस गरे र परमेँवरितर फक स् भ े मनशायले नै उसलाई
असीिमत ूेम वषार्इएको िथयो । ःवगर्मा असं त ु

ःवभाव पिहला

किहल्यै पिन िथएन । आफ्नो भावनाको यथाथर् ःवभाव लुिसफरले पिन

पिहला बुझेको िथएन । उसको असं तिु को कुनै आधार नै िथएन ।
परमेँवरले गनुभ
र् एका दाबीह

उिचत र न्यायी छन्, र सारा जगतको

सामु आफ्नो भ ुल ःवीकार गनुप
र् छर् भ े चेतना उसमा जागेको पिन िथयो

। यिद उसले त्यो काम गरे को भए आफू र अ

धेरै ःवगर्दूतह को

उ ार हुन्थ्यो । परमेँवरको िविोह गदार् िचिप्लएतापिन यिद उहाँितर
फकर उहाँले िदनुभएको सम्मान र पदमा सं त ु

भएर बसेको भए ऊ

फेिर त्यही गिरमामय पदमा आसीन हुन सक्थ्यो । तर उसमा चढे को

अं हकारले गदार् परमेँवरले दे खाउनुभएको बाटोमा ऊ चल्न चाहेन ।

उसले आफूलाई पँचातापको खाँचो छै न भनेर िच

बुझायो । आफ्नो

सृि कतार्सँग ठू लो मतभेद जनाउन उसले आफूलाई पूणर्
गर्यो ।

पमा समिपर्त

परमेँवरले लुिसफरलाई िदनुभएको सम्पूणर् दक्ष िदमागलाई अब

छलकपट र धोका िदन आफूले तल झार्यो । उसलाई गलत ढँगले

न्याय

गिरयो

र

उसको

ःवतन्ऽतालाई

हनन

गिरयो

भ े

ॅम

ःवगर्दूतह मा उसले फैलायो । परमेँवरितर फकर्न अनुरोध गिरएको

भी को वचनलाई उसले गलत ढ ले बाख्या गर्यो । सुनयोिजत ढ ले
आफूलाई जगतका सारा जीवह
योजना

बनाउनुभयो

फैलायो।

भनेर

सामु होच्याउन परमेँवरको पुऽले

लुिसफरले

५

उहाँको

िखलाफमा

अफवाह

लुिसफरको िवध्वंसको बाटोमा नजाने ःवगर्दूतह लाई जगतका

जीवह को िहतमा चासो नभएको भनी उसले दोष िदयो । सृि कतार्

परमेँवरकै ःवभावलाई उसले अनेक

पमा गलत

िचऽण गनर् थाल्यो

। परमेँवरको उ ेँयको बारे मा अनेक िवध्वंसात्मक तकर्ह

ूःतुत

गरे र लुिसफरले ःवगर्दूतह लाई रनभ ुल्लमा पारे को िथयो । सबै सरल
कुराह लाई उसले रहःयको कपडाले ढािकिदयो ।आफ्नो भड्काउने

कला ूयोग गरे र परमेँवरको ःप

वाक्यह लाई लुिसफरले श ाको

घेरामा पार्यो । आफ्नो उच्च ओहोदाको आड िलएर परमेँवरको

िखलाफमा उसले ठू लो शिक्त ूयोग गर्यो । उसको िविोहमा समावेश

हुन धेरै ःवगर्दूतह लाई उसले उक्सायो ।

असं तिु ले सिबय िविोहको िवकास गरायो

परमेँवरको िखलाफमा जाँदा शैतान भ े नाम धारणा गनर्

पुगेको लुिसफरको अिभयानलाई उहाँले रोक्नुभएन । परमेँवरको अपार

बुि ले नै उसको चलखेलमा चल्न शैतानलाई अनुमित िदनुभयो जबसम्म
असं तिु ले खुला पमा िविोहको िवकास गरे को िथएन । शैतानको

कुिनयत योजना पूणर् पमा िवकास गनर् आवँयक िथयो । सारा जगतले

उसको असली ःवभाव थाहा पाउनु ज री िथयो । सारा जगतका
जीवह ले लुिसफरलाई औधी माया गदर्थे । ितनीह मािथ उसको
ूभाव ठू लो िथयो । परमेँवरको राज्यमा ःवगर्का जीवह

माऽ नभएर

ःवगर्दूतह को बीचमा िविोह मच्चाउन सफल भए अ

सं सारह मा

उहाँले सृि

गनुभ
र् एका अ

सबै सं सारह

समावेश भएका िथए ।

पिन िविोहको आगो सल्काउन सिकनेछ भनेर शैतानले सोचेको िथयो ।

अनेक िकिसमका जालझेल, छलकपट ूयोग गरे र धोका िदन शैतान

पिछपरे को िथएन । ती अ ह लाई ूयोग गनर् शैतानले आफ्नो ठू लो
शिक्त लगाएको िथयो । अझ परमेँवरूित बफादार हुने ःवगर्दूतह ले
पिन उसको चितर्कलालाई ह प

बुझ्न सकेका िथएनन् न त शैतानले

कुन बाटो अपनाउन खोिजरहे को िथयो भनेर नै ितनीह ले ठम्याउन

सकेका िथए ।

६

शैतान अत्यन्तै सम्मािनत ओहोदामा आसीन भएको िथयो ।

उसका सबै कामह

रहःयले ढािकएका िथए । त्यसले गदार् उसको

कामको असली ःवभाव ःवगर्दूतह लाई बुझाउन किठन भएको िथयो ।

जबसम्म पूणर् पमा िवकिसत हुँदैन तबसम्म पाप कि को खराब रहे छ

भनेर थाहा पाइँदैन । परमेँवरको गिरमामय व्यवःथालाई पन्छाउँदा
त्यसको नितजा के हुनेरहे छ भनेर पिवऽ जीवह ले पिहचान गनर् सकेका
िथएनन् । परमेँवरको सम्मान खोजेको र ःवगर्को सारा जीवह को
िहतको लािग आफू चलेको भनेर शैतानले सु मा दाबी गरे को िथयो ।

पापलाई ठे गान लगाउन परमेँवरले सत्य र धािमर्कतामाऽ

ूयोग गनर् सक्नुहन्ु थ्यो । शैतानले ूयोग गन अ

परमेँवरले ूयोग

गनर् सक्नुह ु थ्यो । ती िथए, िचप्लोघसाई र छलकपट । िविोहीको
असली चिरऽ सबैले थाहापाउनु आवँयक िथयो । उसका दु

कामह को पदार्फास गराउन शैतानलाई समयको आवँयकता िथयो ।
शैतानकै चालबाजीले ःवगर्मा मतभेदको वातावरण सृजना भयो

। परमेँवरलाई नै शैतानले अिभयोग लगाउन थाल्यो । ई रीय
शासनूणालीले गदार् खराब उत्प

भयो भनेर उसले घोषणा गर्यो ।

उसले परमेँवरकै व्यवःथालाई बदल्न ूःताव गर्यो । परमेँवरको

व्यवःथालाई कसरी हे रफेर गिरएको छ भनेर दे खाउने आवँयकता
उसले

ठान्यो

।

तर

उसको

आफ्नै

कामले

उसलाई

दोषी

ठहर्याउनुपरे को िथयो । सारा जगतका जीवह ले धोकेवाजको मुकुण्डो

उियएको दे ख्नु अत्यन्त आवँयक िथयो ।
अपार

बखेडामा चलेको लुिसफर ःवगर्मा रहन असक्षम भएतापिन

ान भएको परमेँवरले उसलाई नाश गनुभ
र् एन । परमेँवरको

पक्षमा बफादार रहने उहाँका जीवह ले उहाँको िनयािनशाफमा

िव ास गनुर् आवँयक िथयो । सं सारका अ

ढ

जीवह ले पापको नितजा

बुझ्न तयार नभएकोले परमेँवरले शैतानलाई त्यि खेरै नाश गनुभ
र् एन

। शैतानको नाशमा अ

जीवह ले परमेँवरको न्याय, दया र

सदाशयता फःटाएको दे ख्ने िथएनन् । यिद शैतानको अिःतत्वलाई

७

तुरन्तै समाप्त गिरएको भए अ

जीवह

ऽाही ऽाही हुन्थे र ूेम ारा

होइन डरले परमेँवरको सेवा गदर्थे । धोकेवाजको ूभाव पिन पूरा
नाश हुने िथएन र िविोहको आगो पिन ह प

िनभ्ने िथएन । अ

जीवह कै िहतको िनिम्त शैतानको नीित पूरा

दे ख्नु आवँयक

िथयो

।

उसको

पमा िवकास भएको

चितर्कला

कःतो

िथयो

भनेर

ितनीह को िदमागमा सध ूभाव पारी राख्नु आवँयक िथयो ।
परमेँवरको ईँवरीय शासनूणालीलाई लगाएको दोष सबै सृि
जीवह ले

ितनीह को

आवँयक िथयो ।

सत्य

ज्योित

अथार्त ्

ूत्यक्ष

भएका

ँ ाले
आख

हे न र्ु

पापको भयानक नितजा कःतो हुन्छ भनेर सारा जगतको सामु

दे खाउन शैतानको िविोह साक्षीको

पमा खडा भएको िथयो ।

परमेँवरको स ािधकारलाई पन्छाएर चल्दा कःतो हुन्छ भनेर शैतानले

शासन गदार् िनःकेको फलले दे खाउनुपरे को िथयो । पाप र दण्डबाट

सारा पिवऽ बुि जीिवह

सदै व सुरिक्षत रहनु आवँयक िथयो ।

शैतानले चलाएको िविोहको भयानक परीक्षणको इितहास ःमृितको
पमा सध रिहरहने भएकोले पाप र त्यसबाट उिब्जने नितजाबाट

जगतका जीवह
जव

सुरिक्षत हुने िथए ।

परमेँवरको

राज्यलाई

जबरजःती

खोःन

खोज्ने

र

शैतानको पक्षमा उिभने सबै ःवगर्दूतह लाई आनन्दमय ःवगर्बाट

िनकािलनेछ भनेर घोषणा गिरयो तब िविोही नेता लुिसफरले सृि कतार्

परमेँवरको व्यवःथाको िखलाफमा जाने दुःसाहस गर्यो । परमेँवरको
व्यवःथा अथार्त ् उहाँको शासन िविधलाई ‘ःवतन्ऽता अवरोध गन िविध’

भनेर उसले दोषारोपण गर्यो । परमेँवरको व्यवःथालाई उन्मुलन गन

आफ्नो उ ेँय भएको शैतानले घोषणा गर्यो । परमेँवरको नीित

िनयमबाट छु ट्कारा पाइयो भने जगतका जीवह ले ःवतन्ऽताको ःवाद

पाउनेछ र आफ्नो अिःतत्वलाई अझ गिरमामय बनाउनेछ भनेर उसले
ूचारबाजी गर्यो ।

८

ःवगर्बाट पलायन

आफूह ले िविोह गनुप
र् न कारणमा भी

नै दोषी छन् भनेर

शैतान र उसका मितयारह ले दोष लगाए । यिद ितनीह लाई

हप्काइएको िथएन भने ितनीह ले किहलै पिन िविोह गन िथएनन् भनेर
ितनीह ले ठीक्क पारे । आफूह

िनद ष भएतापिन िनरं ुस शिक्तको

सं यन्ऽको िशकार भएको भनेर ितनीह ले परमेँवरको िवरोध गरे ।

ितनीह

हठी र अव ाकारी िथए । त्यसको फलःव प ःवगर्मा यु को

घोषणा गिरयो । परमेँवरका परम िविोही र उसका मितयारह लाई
ःवगर्बाट पलायन गिरयो । ूकाश १२:७×९ले त्यस घटनालाई पुि
गदर्छ ।

यस सं सारमा परमेँवरको आ ालाई अवहे लना गन मािनसका

सन्तानले अझै पिन शैतानको दुःसाहसी िनयतलाई अ ालेर परमेँवरको
िवरोध गिररहे का छन् । परमेँवरको आ ा अथार्त ् व्यवःथालाई

उल्ल न गिरयो भने आफू जःतै ःवतन्ऽ होइन्छ भ े ॅम जनमानसमा

ँ
शैतानले फैलाइरहे को छ । कसै लाई पाप औल्याइिदयो
भने अझै पिन
उसको

मनमा

घृणाको

ज्वाला

जिलरहेको

हुन्छ

।

शैतानले

मािनसह लाई आफू ठीक र उिचत छु भ े ॅममा डोर्याइरहे को हुन्छ

र आफूह ले गरे को पाप र अपराधको समथर्नमा अ लाई जुटाउन

खोिजरहे को हुन्छ । आफूह ले गरे का पाप वा गल्तीलाई सच्च्याउनुको

ँ
स ा ितनीह ले ितनीह को पाप औल्याउने
ह लाई बोधको आगो
वषार्इरहे का हुन्छन् । आफ्ना पाप तथा गलत बाटोको कारण दु:ख
पाइयो भने त्यसको कारण ितनीह को गल्ती दे खाउनेकै दोष भनेर झन

उल्टो उसलाई दोषी ठहर्याउँछन् ।
जुन

पमा परमेँवरको चिरऽलाई बं ग्याएर उहाँ कठोर र

ु न्ु छ भ े
िनर ुस हुनह

आरोप लगाउने अिभयान शैतानले ःवगर्मा

चलाएको िथयो, त्यही अिभयान मािनसबाट गनर् लगाएर शैतानले

उसलाई पापमा फसाएको िथयो । परमेँवरका नीितिनयमह

अनुिचत

र कडा छन् त्यसै कारण मािनस पितत हुन गयो भ े आरोप शैतानले

९

लगाएको िथयो । परमेँवरको ूितबिन्धत नीितले गदार् आफूले पिन

उहाँको िविोह गनुप
र् रे को िथयो भनेर शैतान चोखो हुन खोजेको िथयो ।
ःवगर्बाट

ःवगर्मा परमेँवर र शैतानको बीचमा सं माम भएपिछ उसलाई
िनंकाशन

िनकािलएपिछ

गिरएको

परमेँवरले

आफ्नो

िथयो

।

गिरमामय

शैतानलाई

न्याय

र

ःवगर्बाट

सम्मानलाई

थाम्नुभएको िथयो । तर जब मािनसले पाप गर्यो तब उहाँले आफ्नो
अथाह ूेमलाई ूमािणत गनर् र पितत जाितको िनिम्त मनर् आफ्नो
पुऽलाई यस सं सारमा पठाउनुभएको िथयो । पापको लािग मािनस
मनुक
र् ो

स ा

भी लाई

मनर्

िदँदा

परमेँवरले

आफ्नो

चिरऽलाई

्
खुलाउनुभएको िथयो । पापको सु वातमा परमेशवरको
राज्यूणाली

िजम्मेवार छै न भ े जोडदार तथ्य बूसले ूदशर्न गरे को छ । यस
पृथ्वीमा मािनसको

प िलएर गनुभ
र् एको सेवाकायर्मा मुिक्तदाता येशूले

ठू लो धोकेवाजको मुकुण्डो उघारीिदनुभएको छ । म भूिममा येशूलाई
परीक्षा गदार् ई र िनन्दाको पकडमा रहेको शैतानले आफूलाई ढोग
भनी उहाँसँग गिरएको माग, ठाउँ ठाउँमा िनरन्तर

पमा येशूलाई

ख म गनर् गरे को िपछा, उहाँको ूेमलाई लत्याउँदै “बूसमा टाँिगयोस्,
बूसमा टाँिगयोस्" भनेर पुजारी र मािनसह को

दयलाई उक्साएको

चितर्कलाले सारा जगत छक्क पद बोिधत भएको िथयो । दु को

राजकुमारले आफूसँग भएको सबै शिक्त र धुतप
र् नालाई िखचेर येशूको
सत्यानाश गनर् खोजेको िथयो । मुिक्तदाताको जीवन शोकाकुल र
क पूणर् बनाउन शैतानले

मािनसह लाई आफ्नो कामदार बनाएर

खटाएको िथयो । थुिूरहे को डाहा,

े ष, घृणा र ूितशोधका ज्वालाह

परमेँवरको पुऽमािथ कल्भरीमा चक सँग सल्काइएको िथयो ।

जब येशूलाई बूसमा टाँिगएको िथयो तब शैतानको दोषी

चिरऽलाई उदा

पािरएको िथयो । येशूको िखलाफमा गएर पाप गन

शैतानको कुनै बहाना िथएन भनेर बूसले दे खाइिदएको िथयो ।
परमेँवरको सत्य तेजको अगािड शैतानको असली चिरऽ उदाि एको

िथयो । परमेँवरको चिरऽमािथ शैतानले झुटो आरोप लगाएको िथयो

। सबै जीवह बाट आ ापालनको अपेक्षा गरे र आफू ठू लो हुन

१०

ँ
खोज्नुभएको िथयो भनेर शैतानले परमेँवरलाई औल्याएको
िथयो ।

“आफूचािहँ केही त्याग नगन तर अ बाट त्यागको अपेक्षा गन कःतो

ँ गरे को
सृि कतार् हुनहु न्ु छ" भनेर परमेँवरलाई दोष िदन शैतानले आट
िथयो । अब ूेमले अिभूेिरत भएर यस जगतका शासकले सव च्च

िसं हासन त्याग गनुभ
र् एको िथयो भनेर बूसमा दे खाइएको िथयो । २

कोिरन्थी

५:१९मा

भिनएको

छ,

“सं सारलाई

आफूसँग

ु एको िथयो ।" पापलाई नाश गनर् भी
परमेँवर भी मा हुनभ

िमलाउन

अत्यन्त

ु यो ।
नॆ भएर झुक्नुभएको िथयो । उहाँ मृत्युसम्म नै आ ाकारी हुनभ
मािनसको पक्षमा उिभनुभएको परमे र

ूत्यक्ष पमा परमेँवरको न्याय उघािरएको सारा ःवगर्ले दे ख्न

पाएको िथयो । पापी मािनस जाितले मुिक्त पाउने सं भावना छै न भनेर

लुिसफरले दाबी गरे को िथयो । व्यवःथा उल न गदार् पाउनुपन दण्ड
ु न्ु थ्यो । त्यसले
येशूमा परे को िथयो, जो परमेँवरको बराबरीमा हुनह

गदार् भी को धािमर्कता ःवीकारे र त्यसलाई आफ्नो बनाउने अिधकार
मािनसले पाएको िथयो । यिद मािनस आफ्नो पापको पँचाताप गद र

नॆतासँग येशूमा आयो भने उसले शैतानको शिक्तलाई िजत्न सक्दछ ।
तर केवल मािनसलाई मुिक्तिदनलाई माऽ भी

यस सं सारमा

मनर् आउनुभएको िथएन । परमेँवरको व्यवःथा वा नीित अपिरवतर्नीय
छ भनेर सारा जगतका जीवह लाई सावर्जिनक

पमा ूमािणत गनर्

उहाँ आउनुभएको िथयो । भी को मृत्युले परमेँवरको व्यवःथा (वा
दश आ ा) हे रफेर हुँदैन, न्याय र क णा परमेँवरको राज्यको जग
हुन ् भनेर ूमािणत गदर्छ । पापको अिःतत्व अनावँयक छ भनेर

अिन्तम न्यायमा दे खाइनेछ । सारा पृथ्वीका न्यायकतार्ले एक िदन
शैतानसँग यो ःप ीकरण माग्नुहन
ु ेछ, “मेरो िव

मा ितमी िकन गयौ ?"

त्यसबेला पाप, अधमर्, अन्याय, अत्याचार र दु ताको जन्मदाता शैतान
नाजवाफ हुनेछ िकनिक परमेँवरको िखलाफमा जान उसको कुनै
जायज िनहुँ िथएन ।

११

जब बूसको बुर यातनामा मुिक्तदाता झुिण्डरहनुभएको िथयो,

त्यसबेला "अब िसिध्दयो" भनेर उहाँले िचत्कार गनुभ
र् एको िथयो ।

यथाथर्मा त्यसैबेला शैतानको मृत्युको घन्टा बजेको िथयो । भी

र

शैतानको बीचमा भइरहे को मतभेदको महान् सं माम त्यसबेला िनणार्यक
अवःथामा पुगेको िथयो । आिखरमा दु को उन्मुलन हुनेछ भनेर

बूसको घट्नाले िनिँचत गरे को िथयो । अिहले आनन्द मनाइरहे का
दु ह लाई परमेँवरको अगमवक्ता मलाकीले यःतो समाचार िदएका

छन् । “1 सवर्शिक्तमान् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “त्यो िदन आउँदै छ, त्यो

िदनचािहँ आगोको भ ीजःतै जल्नेछ, तब सबै घमण्डी र दुंट मािनसह

परालजःतै हुनेछन् र आइरहे को त्यो िदनले ितनीह लाई जलाइिदनेछ

। त्यःतो हुनेछ िक न त जरा न हाँगा नै रहनेछ ।"

दु , पाप, खराब, अन्याय, अत्याचारको उदय फेिर किहल्यै

हुनेछैन । परमेँवरको व्यवःथा (वा दश आ ा) ःवाधीनताको िविध
भनेर सम्मान गिरनेछ। जाँचेर ूमािणत भइसकेको सम्पूणर् सृि ,

परमेँवरको िवपक्षमा फेिर किहल्यै पिन उिभने छै न । अपार ूेम र
असीिमत

ानको चिरऽ भएको परमेँवरूित सारा सृि

बफादार हुनेछ ।

१२

सदाको िनिम्त

द ु टमािथ िवजय
पाउने आशा

२

“15 तेरो र ःऽीको बीचमा र तेरो सन्तान र ःऽीको सन्तानको

बीचमा म दुँमनी हािलिदनेछु र त्यसले
त्यसको कुकर्ु च्चो डःनेछस् ।”

उत्पि

तेरो िशर कुच्च्याउनेछ र तले

भनेर पिवऽ धमर्शा

बाइबलको

३:१५मा उच्चारण गनुभ
र् एको परमेँवरको वचन ूख्यात छ ।

वैमनँयता हुन ु ःवभािवक होइन । जब मािनसले परमेँवरको िविध वा
दश आ ालाई उल्ल न गर्यो तब उसको ःवभाव दु

भयो । त्यो

मािनस शैतानको िमलेमतोमा चलेको ठहिरन गएको िथयो । पितत

ःवगर्दूत र दु

मािनसह को बीचमा दुिषत गठबन्धन हुन पुगेको िथयो

। यिद परमेँवरले हःतक्षेप नगनुभ
र् एको भए शैतान र मािनस िमलेर
ःवगर्को िव

मा साँठगाँठ गन िथयो । त्यसको फलःव प सारा

मािनस जाित परमेँवरको िव
जब आफ्नो र

मा एक हुने िथयो ।

ीको सन्तानको बीचमा शऽुता रोिपयो भनेर

शैतानले थाहा पायो, तब उसलाई यो थाहा भयो िक कुनै न कुनै

उसको शिक्तको ूितरोधमा मािनस जान सक्छ ।

पमा

भी बाट अनुमह

शैतानूित िवतृंणा हुन भी ले मािनसमा िबउ रोप्नुभएको

िथयो। ःवभावको आमूल पिरवतर्न गनर् भी

ारा िदइने अनुमह र

पुनजीर्िवत पान शिक्तिबना मािनस शैतानको िनयन्ऽणमा रहे र उसको

वचनलाई िशरोपर गद िनरन्तर पमा उसको सेवक हुन गइरहे को हुन्छ

। तर जब मािनसले भी लाई आफ्नो मुिक्तदाता भनेर महण गछर् तब

उसको िभऽी आत्मामा नयाँ नीितले गदार् टकरावको अनुभव गदर्छ ।

उसले भी को शिक्तको अनुभव गरे को हुनाले ऊ िनर ुस र अत्याचारी

शैतानको शिक्तसँग िभड्न सक्षम हुन जान्छ । पापको मोहमा लुटपुट
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ु ो स ा त्यसूित िवतृंणा जाग्ने नीित मािथ परमेँवरबाटै आएको
हुनक
हुन्छ ।

जब

येशू

यस

सं सारमा

आउनुभयो

तब

यस

मािनसह ले जुन िकिसमले उहाँलाई महण गरे त्यसले भी
बीचमा कःतो दुँमनी रहेछ भनेर उल्लेखनीय

सं सारका

र शैतानको

पमा दे खाएको िथयो ।

िनंकलि त र पिवऽ भी को िखलाफमा नािःतकह को घृणा पोिखएको
िथयो । अह ारी, आफ्नो भाउमाऽ खोज्ने र मोजमज्जामा माऽ िहँड्न
ची

राख्ने

मािनसह को

िनिम्त

उहाँको

त्याग

िनरन्तर

पमा

लज्जात्मक भएर खडा भएको िथयो । सत्यको िहमायती अथार्त ् वीरको

िव

मा शैतान र उसका दु

िमलेका िथए जो पापी, दु

पितत ःवगर्दूतह

त्यःता मािनसह सँग

र अधमीर् िथए । त्यही वैरभाव भी का

अनुयायीह ूित पिन दे खाइरहे का छन् । शैतानले ल्याउने ूलोभन वा
जालोको ूितरोध गन व्यिक्तूित उसको बोध पोिखएको हुन्छ । भी

र शैतानको बीचमा तालमेल हुन सक्दै न । “भींट येशूमा तल्लीन भएर

असल जीवन िबताउन खोज्नेह लाई खेदो आइ नै पनछ ।" २
ितमोथी ३:१२ ।

भी का अनुयायीह लाई धोका िदन र झुक्याउन शैतानका

मितयारह

िबयाशील भइरहे का हुन्छन् साथै येशूूित बफादार हुनबाट

रोक्न पिन ितनीह

षडयन्ऽ गिररहे का हुन्छन् । धमर्शा

बाइबललाई

उल्टोपुल्टो पाद िव ासीह लाई अलमल्ल पान पिन शैतान र उसका

मितयारह को लआय हो । जुन आत्मा वा जोशले भी लाई बूसमा

टाँिगयो, त्यिह जोश येशूका अनुयायीह लाई नाश गनर् दु ह ले

पिरचालन गरे को हुन्छ । येशूका अनुयायीह को िनिम्त त्यो कुनै नौलो

कुरा

होइन

िकनभने

उत्पि को

भिवंयवाणी गिरएको िथयो, “तेरो र

तेरो वंश र

पुःतकको

३:१५मा

अगािड

नै

ीको बीचमा शऽुता रोिपिदन्छु , र

ीको वंशको बीचमा वैरता रािखिदन्छु ।"

जब शैतान िव ासीह कहाँ आउँछ तब िकन ितनीह ले उसको

सामना िनभर्यपूवक
र्
गनर् सक्दै नन् ? िकनभने भी का यो ाह ले नै
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भी सँग कम सम्बन्ध राखेका हुन्छन्

। ितनीह को ःवामीलाई जःतो

ितनीह लाई पाप वाक्क लाग्दो भएको हुँदैन । ितनीह

िनणर्यात्मक

चितर्कला

बहुसंख्यक

शिक्तशाली

वा

गनर् खोज्दै नन् ।

ःवभावूित

मािनसह लाई

सुसमाचारका

ूभावूित

ूितरोध

ूित न् ी

ूचारक

जानाजानी

ितनीह

यो

थाहा

सेनापितसँग

अगुवाह ले

ँ ा
आख

अन्धकारका

अन्धा

बनाइएका

छै न

मुकािवला
पिन

िचिम्लरहे का

िक

राजकुमारको

ितनीह

गिररहे का

समाजमा

हुन्छन्

अिःतत्वूित ितनीह ले वेवाःता गिररहेको दे िखन्छ ।

पापलाई

हुन्छन्

।

छन्

।

भएको
।

भी को
उसको

शैतानको

जाग क दुँमन

ूत्येक घरमा, बाटोघाटोमा, चचर्ह मा, राि य पिरषदह मा र

न्यायालयह मा पिन च े दुँमन पसेर आफ्नो ूभ ुत्व कायम गिररहे को

छ । जताततै पु ष, मिहला र बालबािलकाह लाई धोका िदँदै,
फुलाउँदै अलमल्ल पारे र ितनीह को आत्मालाई नाश गनर् शैतानले

खेलबाड गिररहे को छ

। उसले नै पिरवारलाई टु बाइिदन्छ, दुँमनी,

घृणा र वैमनँयताको िबउ उसै ले रोिपरहे को हुन्छ । झगडा, हत्या र

आकषर्ण गन तत्वह

ारा ूलोभन दे खाउँदै मानव पिरवारलाई शैतानले

तहस नहस गिररहे को छ । ती ूितकूल चितर्कलाह
खटाउनुभएको हो र ितनीह
ःवीकार गिररहे को दे िखन्छ

परमेँवरले नै

हुनैपछर् भनेर सं सारका मािनसह ले

। भी को ूेमलाई थाहा पाएर पिन

गिरमामय मािनसको चिरऽमा निहँड्ने मािनसह

शैतानका सेवकह

हुन ् । जब परमेँवरलाई िव ास नगन र उहाँलाई िगल्ला गन
समाजमा इसाईह

समावेश हुने िनणर्य गछर्न ् तब ितनीह ले शैतानको

ँ ाबाट
चबव्यूहमा आफूलाई छोिडरहे का हुन्छन् । ितनीह को आख

ँ ामा छलकपटको छारो राखेर
शैतान लुिकएको हुन्छ र ितनीह को आख
शैतानले ितनीह लाई आफूितर आकिषर्त गिररहे को हुन्छ ।

सं सारको चालामाला र सं ःकारह सँग सम्झौता गरे र चल्दा चचर्

सं सारितर ढल्केको हुन्छ । त्यःतो सं सार भी ितर किहल्यै पिन
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ढल्कँदै न । पापसँग लसपस गदार् पापूित वाक्क लाग्न छोड्छ । जब
हामीले कतर्व्य िनवार्ह गदार् हामीमािथ मु ा चलाइन्छ भने परमेँवरले

हामीलाई सुरक्षा िदनुहन्ु छ भ े कुरामा िवँवःत हुन सक्छ । तर हाॆै
ःवइच्छाले शैतानको चबव्यूहमा हामी पनर् जान्छ भने िढलो वा चाँडो

हामी खिःकन्छ ।

छली शैतानले त्यःता मािनसह

ारा काम गनर् सफलता हािसल

गरे को हुन्छ जो उसको काबुमा नरहेको जःतो दे िखन्छ । मानविहतको
सं ःकार, ूितभा, दक्षता, सीप आिद परमेँवरका वरदानह

हुन ् । जब

्
ती तत्वह ले परमेशवरबाट
मािनसलाई टाढा राख्दछ तब ितनीह

शैतानको पासोमा पनर् जान्छन् । समाजका धेरै रमाइला आचरण
भएका र शी

तथा ूबु , बुि मानी वा

चकमक परे को औजार हुन गएका छन् ।
शतािब्दय दे िख

हाॆो

ानी वगर्ह

समयसम्म

शैतानको हातमा

घिन्कएको

बाइबलको

ूेरणादायी सजगतालाई किहलै निबस : “होस राख अिन चनाखो बन ।

ितमीह को शऽु शैतान गजर्ने िसं हजःतै कसलाई फेला पा ँ र खाऊँ

भनेर दाउमा घुिमरहे को छ ।", “शैतानका सबै युिक्तको सामना गनर्

परमेँवरले िदनुभएको उहाँका सबै हातहितयार िभर ।" १ पऽुस ५:८,

एिफसी ६:११ । आफ्नो अिन्तम अिभयानको िनिम्त हाॆो ठू लो शऽु

तयारी गिररहे को छ । सबैजना जो येशूको पिछ लाग्छन् ितनीह ले

र् दर्छ । जो भक्त परमेँवरको अनुकरण गनर्
त्यस दुँमनको सामना गनुप
अमसर हुन्छ त्यसले शैतानको तारो हुन आफूलाई सुिम्पएको हुन्छ ।
शैतानले अनेकन भीषण र धू तर् परीक्षाह

ारा भी लाई

आबमण गरे को िथयो । तर येशूसँग को ूत्येक मुकािवलामा उसले

ूितकार खप्नु परे को िथयो । भी ले गनुभ
र् एका िवजयह ले हामीलाई
पिन िजत्न सम्भव गराएको छ । भी को शिक्तलाई खोज्ने सबैलाई
उहाँले शिक्त िदनुहन्ु छ । कुनै पिन मािनसको आफ्नो िःवकृितिबना

शैतानले उसलाई िजत्न सक्दै न । कुनै पिन मािनसको इच्छालाई
िनयन्ऽण गनर् र पापमा पानर् शैतानको शिक्त छै न । उसले स ट र
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आप

िवप

ल्याउन सक्ला तर मािनसको व्यिक्तगत अनुमितिबना

उसलाई िबटु लो पानर् सक्दै न । भी ले शैतानमािथ िवजय ूाप्त

शैतान र पापसँग मुकािबला गनर्

गनुभ
र् एको आत्म ानले उहाँका भक्तह
ूेरणा र साहस पाउनुपदर्छ ।

ःवगर्दूतह बाट सहायता

धमर्शा

परमेँवरका ःवगर्दूतह
बाइबलमा ःप

ितनीह

र शैतानका दूतह को बारे मा पिवऽ

पमा वणर्न गरे कोछ । मानव इितहासमा

कसरी बुिनएका छन् भनेर पिन बाइबलले खुलासा गरे को छ

। कितपय मािनसह ले मुिक्तमा हकदार हुनेह लाई सेवा गन पिवऽ

ःवगर्दूतह लाई (िहॄू १:१४) मरे का मािनसह का आत्माह
िवँवास गदर्छन् । तर ितनीह

हुन ् भनेर

मरे का मािनसह का भूतात्माह

होइनन् भनेर बाइबलले ूमािणत गरे को छ ।
मािनसलाई सृि

गनुभ
र् न्दा पिहले ःवगर्दूतह को अिःतत्व िथयो

। जब पृथ्वीको जग बसािलएको िथयो त्यसबेला “िबहानका ताराह ले

गाएका िथए र परमेँवरका सबै जनह

हष ल्लासले िचच्याएका िथए

।" अय्यूब ३८:७ । जब आदम र हव्वाले परमेँवरको आ ा उल न
गरे र पाप गरे तब ितनीह ले अजम्मरी जीवनको
भनेर त्यस
ःवगर्दूतह
ौे

छन्

खलाई सुरक्षा िदन ःवगर्दूतह

खको फल नखाओस्

पठाइएका िथए । ती

मािनस मनुभ
र् न्दा पिहले नै िथए । ःवगर्दूतह
।

परमेँवरले सृि

मािनसलाई

ःवगर्दूतभन्दा

अिलकित

र् एको िथयो (भजन ८:५) ।
गनुभ

मािनसभन्दा

कम

ःतरमा

परमेँवरका अगमवक्ताले भन्दछन्, “िसहाँसनको विरपिर धेरै

ःवगर्दूतका आवाजह

मैले सुन । राजाह का महाराजाको सम्मुख

उहाँलाई ूस

पानर्, सेवा गनर् र उहाँका वचनका आवाज सु

१०३:२०,२१,

िहॄू

अनिगिन्त समूह भेला भएर पखका हुन्छन् (ूकाश ५:११, भजन

ितनीह

१२:२२)

।

परमेँवरका

दूतह

भएकाले

िवजुली चम्केझ ितगितमा
उडेर जान्छन् । जब मुिक्तदाताको
ु

िचहानमा ःवगर्दूत दे खापरे , उनको िबजुली चम्केको जःतो चमकले गदार्
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त्यस िचहानलाई पहरा िदने सै िनकह
ितनीह

मुदार्सरी

भएका

िथए

।

भयिभत भएर काँपेका िथए र
जब

असेिरयाका

सेनापितले

परमेँवरको िनन्दा गद इॐाएलीह लाई धम्की िदएका िथए तब
त्यसबेला परमेँवरको ःवगर्दूत आएर असेिरयाका सैिनक िशिवरमा

भएका एक लाख पचासी हजार सैिनकह लाई सखाप पारे का िथए

(इजिकएल १:१४, म ी २८:३,४, २ राजा १९:३५) ।
परमेँवरले

बोकाएर ःवगर्दूतह

आफ्ना

छोराछोरीह को

िनिम्त

कृपाको

लआय

पठाउनुहन्ु छ । अॄाहमलाई आिशषको ूित ाको

समाचार िदन, उनको भितजा लोत िवनाशमा नपरोस् भनेर उसलाई

सदोम र गमोराबाट बािहर िनकाल्न, म भूिममा एिलया नम न् भनेर

उनको सेवा गनर्, शऽुह ले एिलशालाई समात्न घेरावन्दी लगाएको

बेलामा आगोको घोडा र बग्गीह

ारा उनलाई सुरक्षा िदन, पऽुसलाई

हे रोद राजाको कालकोठरीमा थुनेर मानर्बाट बचाउन, िफिलप्पी शहरमा
झ्यालखानामा परे को बेला पावललाई छु टकारा गनर्, रातमा समुिको

आिँ धबेहरीमा पावललाई हौसला िदन, रोमी िसपाही हािकम कनिलयसले

ु े, येशूले िदनुहन
िदल खोलेर सुसमाचार महण गरोस् भ े हेतल
ु े मुिक्त

केवल यहू दी जाितमा माऽ सीिमत नराखी अन्य जाितह ले पिन पाऊन्

भनेर पऽुसलाई खटाउन×पिवऽ ःवगर्दूतह

गनर् पठाइएका िथए ।

रखवारी गन ःवगर्दूतह

गिरएको

भी का ूत्येक
हुन्छ

।

भक्तको सुरक्षा

भजनसं मह

परमे रका जनह को सेवा

गनर् ःवगर्दूतलाई

३४:७मा

भिनएको

छ,

िनयुिक्त
“जसले

परमेँवरको भय मान्छ वा उहाँूित ौ ा राख्दछ ितनीह लाई उ ार
गनर् परमेँवरको ःवगर्दूतले िशिवर ःथापना गदर्छ ।" जसले उहाँलाई

िवँवास गदर्छन् ितनीह का ःवगर्दूतह ले परमेँवरको अनुहार सध

हे िररहन्छ्न् भनेर येशूले भ ुभएको िथयो (म ी १८:१०) । मािनसलाई
फसाउन

र

राजकुमारबाट

दु:ख

िदने

परमेँवरका

िनयतले

किहल्यै

जनह लाई

१८

नसुत्ने

सुरक्षा

अन्धकारका

गनर्

रातिदन

ःवगर्दूतह लाई खटाइएको हुन्छ । नथाक्ने, अनिगिन्त र िनणर्यात्मक

लआय

बोकेका

ःवगर्दूतह

।

शैतानका

शिक्तशाली

आत्माह

मा पितत भएका दु

गनर्

ःवगर्दूतह

वा दु

सृि

ःवगर्दूतह

गिरएको बेलामा

पापरिहत िथए । ःवभावमा, शिक्त र मिहमामा ितनीह
जीवह कै बराबरीमा िथए । ती पिवऽ जीवह
दूतह

सामना

खिटएका हुन्छन् भनेर परमेँवरले आँवासन िदनुभएको छ

परमेँवरको योजनाको िव
दु

मितयारह को

अ

पिवऽ

अिहले परमेँवरका

भएका छन् । परमेँवरको िखलाफमा गएर पितत भएका

शैतानका दूतह

अिहले परमेँवरको अपमान गनर् र मािनसको नाश

गनर् एकजुट भएका छन् । शैतानसँग िविोहमा एक भएर ितनीह
परमेँवरको अिख्तयारको िव

गदर्छन् ।

मा लडाईँ गनर् एक आपसमा सहयोग

ती पितत दूतह को अिःतत्वको बारे मा पुरानो करारले उल्लेख

गरे को छ । तर जब भी
तब त्यसबेला दु

यस सं सारमा मानव

आत्माह ले आफ्ना शिक्तह

तवरले ूदशर्न गरे का िथए । भी

प िलएर आउनुभयो

अत्यन्त उल्लेखनीय

यस सं सारमा मािनसको उ ार गनर्

आउनुभएको िथयो, तर शैतानले यस सं सारलाई आफ्नै कब्जामा राख्न

स ल्प गरे को िथयो । इॐाएल वा प्यालेःटाइनबाहे क सं सारको ूत्येक
भूभागमा मूितर्पूजा अथार्त ् आफ्नै हातले बनाएका मूतीर्लाई भगवान भनेर

पूजा गन िविध शैतानले ःथापना गरे को िथयो । शैतानको अिभलाषामा

पूरै समपर्ण नगरे को दे श इॐाएलमा भी
आफ्ना ूेमका हातह

आउनुभएको िथयो

। भी

फैलाउँदै यस सं सारमा आउनुभएको िथयो

।

सबै मािनसले उहाँमा क्षमा र शािन्त पाउन उहाँले िनमन्ऽणा गनुभ
र् एको

िथयो । यिद यस सं सारमा भी को लआय पूरा भयो भने आफ्नो

शासनको अन्त्य हुन्छ भनेर अन्धकारका फौजले बुझेको िथयो ।
दु

करारले ःप

आत्माह ले मािनसह लाई कब्जा गरे का िथए भनेर नयाँ
पमा दे खाएको छ । त्यःता मािनसह ले ःवभािवक

१९

अःवःथताले माऽ क

आत्माका दूतह

पाइरहे का िथएनन्, मािनसह को जीवनमा दु

िसधै उपिःथत भएको भी ले ठम्याउनुभएको िथयो ।
गदरा भ े ठाउँमा डु ा चढे र

एक िदन येशू र उहाँका चेलाह

जानुभएको िथयो । गदराको िकनारमा पुग्ने िवि क्कै दुई जना

शैतानको आत्माले मःत भएका मािनसह
लाग्दो

बहुलाएको

उहाँह ितर हुि एर आए ।

ितनीह

कहाली

अवःथामा

िथए

।

ितनीह

ितनीह

आफूह ले आफूह मािथ नै िहँसात्मक व्यवहार गदर्थे ।

छटपटाएका िथए । ितनीह को मुखमा िफँज िथयो । आवेशमा
ितनीह को अगािड जो परे पिन ऽाही ऽाही हुन्थ्यो । ितनीह को कु प,

ु नको दुराअवःथाले अन्धकारका
रक्ताम्य शरीर र मानिसक असं तल

राजकुमारलाई ूश

पारे को िथयो । ती बहुलाएका मािनसह लाई

िनयन्ऽणमा िलएका शैतानका आत्माह मध्ये एकले येशूलाई यसो

भन्यो, “मेरो नाउँ फौज वा पल्टन हो, िकनभने हामी धेरै छ " (मकूर्स
५:९) । रोमी सैिनकको एक पल्टनमा तीनदे िख पाँज हजार लडाकुह

हुन्थे । येशूको आदे शले दु
तब ती मािनसह

आत्माह

आफ्ना िशकारबाट िनिःकए ।

ानी, नरम र भला ीमा पिरणत भए । ितनीह मा

भएको शैतानका आत्माह

निजकैको सु ुरह मा पसे र ितनीह

समुिमा डुब्न गए । आफ्ना सु ुरह

काम्दै

गुमाएकोमा गदराका मािनसह ले

भी को आिशष् िनकम्मा ठाने र ितनीह ले च ाई गन येशूलाई

गाउँबाट फकर जाऊ भनेर कर गरे (म ी ८:२३×३४) । आफ्ना
सु ुरह

नाश भएको दोष ितनीह ले येशूलाई लगाएका िथए ।

शैतानले मािनसह को
वचनह

दयमा ःवाथीर् भय रोपी िदयो र उहाँका िदव्य

सु बाट ितनीह लाई विञ्चत गरायो ।

अशु

गदार् ती सु ुरह

सु ुरह िभऽ दु

आत्माह

येशूले पःन िदनुभयो जसले

समुिमा हाम्फाल्न पुगे र नाश भए । येशूले त्यो

िकन हुन िदनुभयो भन्दा यहू दी जाितमा सु ुरह

अशु

हुन ् भनेर

बाइबलमा िकटान गिरएको िथयो र आफ्नो फाइदाको िनिम्त ितनीह ले
ती अशु

जनावरलाई पालेको हुँदा ितनीह लाई येशूले झपानुभ
र् एको

२०

िथयो । यिद ती जनावरह मा दु
राक्षसी

आत्माह

ती

आत्माह

जनावरका

पःन निदइएको भए ती

गोठालाह

र

मािलकह मा पःन सक्दथे । जसको फलःव प ितनीह

हाम फाल्न पुग्थे ।

ितनीह का

सबै समुिमा

मािनस र पशुमा शैतानले कःतो ूभ ुत्व जमाएको िथयो भनेर

चेलाह ले दे खून ् तािक ितनीह

उसको च ुलमा नप न् भनेर येशूले

त्यो चितर्कला हुन िदनुभएको िथयो । शैतानको शिक्तलाई भी ले

तोड्न सक्नुहन्ु छ र उसको फन्दामा परे का मािनसह लाई उहाँले उ ार

गनर् सक्नुहन्ु छ भनेर उहाँको शिक्तलाई दे ख्न सकून् भनेर पिन शैतानका

दूतका राक्षसी आत्माह लाई सु ुरमा जान िदनुभएको िथयो र उसले

ूभावमा पारे का मािनसह लाई उ ार गिर सामान्य बनाउनुभएको िथयो

। गाउँलेह को अनुरोधमा येशू गाउँबाट फकर्नु त भयो, तर अचम्म

तिरकाले

उ ार

पाएका

ती

ःवःथ

मािनसह

गाउँघरमा

आफ्ना

मितयारका

आत्माह ले

कसरी

उपकारकको दयाको कीितर् फैलाउन तत्पर भएका िथए ।
मानव

िनयन्ऽण गद

जाितलाई

शैतानका

रहे छ भनेर अ

घट्नाह

पिन बाइबलमा उल्लेख

गिरएका छन् । उदाहरणमा: इॐाएल दे श बािहरको रा

फोिनकेमा (आधुिनक लेबनान) एक जना मिहला िथइन्

िसिरयाको

। उनको

छोरीलाई शैतानको आत्माले दु:ख िदएर लछार पछार गदर्थ्यो । एक
िदन येशू त्यहाँ पुग्नुभयो र गम्भीर
छोरीलाई आमाको अनुरोधमा िट

आफ्नो वचनले दु

पले शैतानको आत्माले सताएको

ाउनुभयो

। उनको शरीरबाट

आत्मालाई िनकाली िदनुभयो (मकूर्स ७:२५×३०)

। एक जना युवक िथयो जसलाई बरोबर (घिरघिर) शैतानको आत्माले

उफारे र नाश गनर् आगो र पानीमा पछाथ्य । त्यसलाई पिन येशूले

राहत िदनुभएको िथयो (मकूर्स ९:१७×२७) । एक िदन कफनर्हम
ु को
यहू दीह को सभाघरमा येशू जानुभएको िथयो । त्यहाँ एक जना पागल
व्यिक्त िथयो जसलाई अशू

आत्माले पीिडत पारे को िथयो । त्यसले

आराधना ःथलमा हल्लीखल्ली मच्चाएको िथयो । त्यसलाई पिन
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उ ारकतार्ले िनको पानुभ
र् एको िथयो (लूका ४:३३×३६) । त्यःतो
ूाय:जसो ूत्येक क्षणमा येशूले शैतान र उसका मितयारह लाई ूबु
वा िदमागी तत्वह

हुन ् भनेर सम्बोधन गनुभ
र् एको िथयो । उनीह को

िनयन्ऽणमा रहे का उत्पीिडत मािनसह लाई नसताउन येशूले आदे श

िदनुभएको

िथयो

।

कफनर्हम
ु को

सभाघरमा

आएका

परमेँवरका

उपासकह ले यित अचम्म माने िक ितनीह ले एक आपसमा यसरी

कुरा गनर् थाले, “होइन, यो कःतो अचम्म भयो ! उहाँ त अिख्तयार
पाएको मािनस जःतो बोल्नुभयो । दु

आत्माह

शिक्तले मािनसबाट िनिःकएर भागे !" (लूका ४:३६

उहाँको वचनको

पान्तिरत) ।

अलौिकक र अ ंय शिक्तलाई आफ्नो हातमा पानर् कितपय

मािनसह ले शैतानको ूभावलाई खुलेआम ःवागत गरे का हुन्छन् ।

त्यःता मािनसह को शैतान र उसका मितयारह सँग टक्कर नहुन ु

ःवभािवकै हो । साइमन मागस, तन्ऽमन्ऽ तथा जादुटुनामुना गन
इिलमस र िफिलप्पीमा ूेिरत पावल र उनका सहयोगी िसलासलाई
बाधा िदन पिछ पिछ लाग्ने

ोमैज ु अथार्त ् दे वी चढे को भनेर रोग िनको

गन युवती केही उदाहरण हुन ् जसलाई शैतानको तािन्ऽक आत्माले

कब्जा गरे को िथयो (ूेिरत ८:९,१८, १३:८, १६:१६×१८) ।
खतराको स त
े

शैतान र उसका पितत दूतह को अिःतत्वलाई अःवीकार गन

मािनसले आफूलाई अत्यन्त महान खतरामा पादर्छ । त्यःता मािनसह
उसको पासोबाट कहल्यै पिन उम्कन सक्दै न । कितपय मािनसह

आफ्नै ःविववेकले चिलरहे को छु भनेर दाबी त गलार्न ् तर ितनीह को
ु स
ु ु गिररहे को ितनीह लाई प ो नै
िदमाग वा चेतनामा शैतानले खुसख

हुँदैन । सं सारको अन्त हुने बेलामा मािनसह लाई धोका िदन आफ्नो

बाहुबल ूयोग गरे को हुन्छ । उसको अिःतत्व मनगढन्ते हो र यस

सं सारमा शैतान छै न भनेर जताततै ूचार गद मािनसह लाई िवँवास
िदलाउन खोज्दछ । लुिकिछपी काम गनुर् शैतानको चालबाजी हो ।
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त्यो

उसको चालबाजीलाई थाहा पाएर उसको भन्डाफोर हुन्छ भनेर

महान्

धोकेवाज

शैतान

डराएको

हुन्छ

।

आफ्नो

असली

ःवभावलाई लुकाउन उसको अिःतत्वूित अ ले उसलाई िगल्ला र

वेवाःता गराउन लगाउँछ । उसलाई आिद मानव र आिद जनावर,
हाःयाःपद र दुगिर् त पारे र िचऽण गदार् ऊ ूश

हुन्छ । कसै ले

खेलकुदमा उसको उपहास गद उसको नाउँ िलँदा ऊ खुशी हुन्छ ।
आफ्नो िनपूणत
र् ालाई िछपाउन शैतानले मुकुन्डो लगाएको हुन्छ ।

त्यसले गदार् “त्यःता जीव पिन हुन्छ र ?" भ े ूँन उठाउन लगाएर

शैतानले जताततै मािनसह लाई ॅममा पािररहे को छ । परमेँवरको
वचन पढ्दा हाॆो अगािड उसका शिक्तह को भन्डाफोर हुन्छ र ती

वचनह ले हामीलाई शैतानबाट सुरिक्षत राख्दछन् । तर कितपय

मािनसह लाई परमेँवरको वचन पढ्न निदएर ितनीह को िदमागलाई

थाहै नपाइ शैतानले कब्जा गिररहेको हुन्छ ।
येशूमा सुरिक्षत

हाॆो उ ारकतार्को अत्यन्त महान् शिक्तमा हामी सुरिक्षत हुन

सक्दछ र उ ार पाउन सक्दछ । दु

मािनसह बाट सुरिक्षत हुन

हामी झ्याल ढोकामा च ुकुल र ताल्चा लगाउँछ , तर शैतानको दु

दूतह को हमलाबाट आफ्नै बाहुबलले लड्न सक्दै न भ े सोच हामीमा
कमै माऽ आएको छ । ितनीह सँग लड्न हामीसँग हितयारह
। यिद हामीले अनुमित िदय भने ती दु

िदमागलाई

अलमलाउन

सक्दछन्,

सक्दछन्, हामीह को ौी सम्पि

छै न

दूत वा आत्माह ले हाॆो

हामीह को

शरीरलाई

सताउन

र जीवनलाई ध्वःत पानर् सक्दछन् ।

तर जो जो उ ारकतार् भी को पिछ लाग्दछन्, ितनीह
हे रचाहमा सुरिक्षत हुन्छन् । ःवगर्दूतह लाई शिक्तसम्प

उहाँको

गराइ ती

भक्तह को सुरक्षा गनर् खटाइएका हुन्छन् । आफ्ना जनह लाई सुरक्षा
गनर् परमेँवरले खटाउनुभएका सुरक्षा गाडर्ह लाई दु
सक्दै न ।
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शैतानले तोड्न

शैतानका खतरापूणर्
चालबाजीह

३
भी

र शैतानको बीचमा भइरहे को महान् मतभेदको सं घषर्को

अन्त्य हुनै लागेको छ। मािनसको िनिम्त भी ले गन कामलाई पराःत

गन त्यस दु
मुिक्तदाताको

शैतानले आफ्नो दोवरतेवर गरे काछन्। जब सम्म

मध्यःथताको

अन्त्य

हुँदैन

तबसम्म

मािनसह लाई

अन्धकारमा राख्न र िन ु र बनाउने लआय शैतानको हो र त्यस

लआयलाई पूरा गनर् उसले कुनै कुरालाई पिन बाँकी राख्दै न। जब
चचर्मा कचकच हुन्छ तब शैतानले त्यसमा चासो दे खाउँदैन। तर

र् छर्?" भनेर सो ा भी सँग ूितःपधार्
कसै ले “मैले उ ार पाउन के गनुप

गनर् गएको शैतान अनुभव गदर्छ र पिवऽ आत्माको ूभावलाई िबथोल्न
उसले भारी ूयास गदर्छ।
एक

ःवगर्दूतह

िदन

सनातनका

महाराजा

परमूभ ु

परमेँवरकहाँ

खडा हुन आएका िथए, तब ितनीह सँगै शैतान पिन

आएको िथयो। परमेँवरको अगाडी झुक्न शैतान आएको िथएन तर

धमार्त्मालाई दु:ख िदने दु
जब परमेँवरका भक्तह

िनयतले ऊ आएको िथयो (अयूब १:६)।

आराधना गनर् आउँछन् र उहाँको िनिम्त

लगनशीलतासाथ काम गदर्छन् तब ितनीह को िदमागलाई आफ्नो

काबुमा राख्न शैतान ितनीह को बीचमा उपिःथत हुन्छन्। जब

परमेँवरको ूचारकले अ लाई िसकाउन धमर्शा

बाइबल पल्टाएर

कुनै िवषयवःतुको अध्ययन गदर्छन् तब त्यस िवषयवःतुलाई शैतानले

िटपेको हुन्छ। ूचारकले सुनाउने त्यस सन्दे श मािनसह को बीचमा

नपुगोस् भनेर उसले अनेकन् धुतर् र चतुर्याईँ ूयोग गदर्छन्। िकनभने

जुन सन्दे श त्यस ूचारकले सुनाउन गएको हुन्छ त्यही सन्दे शको

बारे मा मािनसह मा शैतानले ॅम फैलाइरहेको हुन्छ। जुन मािनसलाई

त्यस सन्दे शको आवँयकता छ र त्यस सन्दे शले उसलाई सतकर्ता
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गराउँदछ त्यस सन्दे श नसुनोस भनेर शैतानले कुनै अक वन्धव्यापारितर

उसको ध्यानलाई आकिषर्त गराउँछ। अनेकन् उपाय वा बहाना बनाउन

लगाएर त्यस मािनसलाई सन्दे श सु े अवसरबाट शैतानले बं िचत
बनाउँछ।

सेवकह

मािनसह लाई

अन्धकारले

ढाकेको

हुनाले

परमेँवरका

दु:िखत भएको र केही ग ँ भ े बोझ बोकेको शैतानले

हे िररहे को हुन्छ। आलःयपना र उदािसनपनाबाट छु ट्कारा पाउन
िवँवासीह ले

अनुमह

र

शिक्तको

परमेँवरसँग

िनिम्त

ूाथर्ना

गिररहे को शैतानले सुन्दछ। त्यसबेला खानेकुराको सोखमा ितनीह लाई

डुवाउन र आत्मसं त ु ीमा ूाथिमकता िदन लगाएर जोडतोडसाथ शैतानले

भ ुलाउन आफ्नो ूयत्न जारी गदर्छ। ती मािनसह ले सु ुपन र
िसक्नुपन िव ालाई नसुनोस् भनेर ितनीह को चेतनालाई शैतानले

असं वेदनशील वा लाटो बनाइिदन्छ।

जो मािनस ूाथर्ना गनर् वाःता गदन र परमेँवरको वचन

पढ्दै न त्यो मािनसलाई िजत्न सिकन्छ भ े

ान शैतानलाई राॆैसँग

थाहा छ। त्यसकारण मािनसह को िदमागलाई भ ुलाउन सम्भव भएजित

अनेकन् चालबाजीह

उसले आिवँकार गदर्छन्। जब परमेँवर सिबय

ु न्ु छ तब शैतानका दािहने हातका दु
हुनह
हुन्छन्। भी का िनँवाथीर् र अत्यन्त

वा धोकेवाज भनेर ती दु

दूतह

अत्यन्त िबयाशील

ानी सेवकह लाई धोका पाएका

दूतह ले उक्साउँछन्। ूत्येक िवश्वासीको

आदशर् कामको िनयतलाई ब ाउन, उसको िखलाफमा नराॆो आक्षेपह

फैलाउन र अपिरपक्व मािनसह को बीचमा श ा उब्जाउन शैतानका

अ ंय दूतह

सिबय भएका हुन्छन्। तर ती मािनसह

कःको

सन्तान हो, ितनीह ले कःको अनुसरण गिररहे का छन् र कःको काम
गिररहेका छन् भनेर ूमािणत गिररहेका हुन्छन्। “ितनीह को फलले

ितनीह लाई िचन" भ े येशूको बाणीले ितनीह को असली चिरऽ

दे खाइरहे को हुन्छ (म ी ७:१६ साथै ूकाश १२:१०ले पिन त्यस

भनाईलाई पुि

गदर्छ)।
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मािनसलाई शु

पान सत्य

शैतानले मािनसह लाई नाश गन भरमग्दुर ूयासमा त्यस

महान् छलीले अनेकन् ॅामक नािःतक र अपधमर् िबचारह
हुन्छ। मािनसह को िविभ

फैलाएको

कौतुहललाई पूरा गनर् ती िबचारह

तयार

पारे का हुन्छ। अिवँवास र श ालाई उब्जाउने अनेक िकिसमका

असत्य र केवल दे खावटी तत्वह

चचर्मा िभऽाउने शैतानको योजना

हो। परमेँवरमािथ िन ावान नहुनेह ले बाइबलका आफू सुहाउँदो केही
केही िव ाह लाई िलन्छन् र मािनसह को अगाडी इसाई ह
ूचारवाजी

बाइबलसँग

गदर्छन्।
िमसाएर

त्यःता

यो

मािनसह ले

बाइबलको

िशक्षा

असत्य
हो

भनेर

िशक्षाह लाई

भनेर

िसकाउन

राख्छ भ े कुरो

थाल्दछन्। ूेमले पाएको सत्यले मािनसलाई शु

शैतानलाई थाहा छ। त्यसकारण अनेक िकिसमका झुठा तकर्ह ,

मनगढन्ते कथाह
तयार

पारे र

र बाइबल सम्मत नभएका अक समाचारह लाई

बाइबलको

सत्यको

स ा

कुरा

झुठा

जनमानसमा

फैलाउँछन्। सु दे िख नै परमेँवरका सेवकह ले झुठा िशक्षक वा
धमर्ग ु ह को सामना गनुप
र् रे को िथयो। ती मािनसह
िथएनन्,

ौोताह को

नाशको

िनिम्त

अनेकन्

अत्यन्त दु माऽ

झुठा

ूवचनह ले

ितनीह लाई मख्ख पारे का हुन्छन्। परमेँवरको वचनबाट िवचिलत हुने
मािनसह लाई एिलया, यिमर्या, पावलले कडाईका साथ िवरोध गरे का
िथए। सबैलाई खुशी पान उदारवादी िनितले सच्चा िवँवासलाई मह व

िदइएका

हुँदैन।

लोहपु षह मा

हुँदैन।

हाॆो

सत्यको

पक्षमा

मािनसह लाई

ठू लो

ूित न्धी

पिवऽतासाथ

िरझाउने

शैतानले

उिभने

िवँवासका

मािनसह को

िदमागलाई

उदारवादी

अलमल्याउन इसाई जगतमा अनेक िकिसमका अःप

अथर्ह

िनितको

ःथान

र अलङकािरक

बाइबलकै हो भनेर िसकाइरहेका हुन्छन्। ती एक आपसमा

बािझने तकर्ह ले

मािनसह को मनलाई खल्बल्याइरहे का हुन्छन्।

आफूलाई मनपन तकर्को पक्षमा मािनसह लाई ता
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चचर्मा िवभाजन र

मतिभ ता

आइरहे का

हुन्छन्।

पिवऽ

धमर्शा

बाइबलका

िस ान्तह सँग कुःती खेल्ने दौरानमा चचर्ह मा ठू ला ठू ला िवभाजनह
भइरहे का छन्।

कितपयले आफ्ना गलत िशक्षालाई उक्साउन मािनसह ले

बाइबलका

अं शह

अूसाि क

पमा

उ त
ृ

गदर्छन्।

आफ्नो

िशक्षालाई ूमािणत गनर् पदका आिद भागमाऽ उ ृत गदर्छ र बाँकी

पदले त्यसले भ

पदले भ

खोजेको अथर् नै उल्टो

दे खाएको हुन्छ। बाइबलका

नखोजेको तकर्लाई आफ्नो ःवाथर् पूरा गनर् सपर् जःतै

धुतर्

भएर अनेकन् धारणाह लाई त्यःता मािनसले पोको पािरराखेको हुन्छ।
जब ती धारणाह

ौोताह

चलाकीका साथ अ को अिघ ूःतुत गदर्छन् तब

मख्ख पिररहे को हुन्छ। कितपयले फेिर बाइबलमा भएका

अनेकन् िचऽ र िचन्ह लाई िलएर आफ्नै तकर्लाई मान्यता िदन
कपोलकिल्पत

पमा ूःतुत गदर्छन्। बाइबलको अथर् बुझाउन बाइबल

नै ूयोग गनुर् पछर् भ े िव ालाई त्यःता मािनसह ले वेवाःता गदर्छन् र

बाइबलका वचनह लाई उल्टोपुल्टो गरे र िसकाउँदछन् र मािनसको
आित्मक जीवनसँग खेलवाद गदर्छन्।

सम्पूणर् बाइबल नै मागर् िनदशक

जब मािनसह ले ूाथर्ना नगरी र िसक्ने चाहना नगरी बाइबल

अध्ययन गदर्छन् तब त्यहाँ भएको सरल पदका सत्य अथर्ह पिन

ितनीह को िनिम्त अनथर् भइरहे को हुन्छ। बाइबल जे भन्छ सो बताउन
पूरै बाइबल मािनसह को हातमा हुनपु दर्छ।
भिवंयवाणीका िनिँचत वचनह

परमेँवरले नै िदनुभएको

िथयो। ःवगर्दूत आफै दािनयल अगमवक्ताकहाँ आएर भिवंयवाणीको
बारे मा िसकाएको िथयो र भी

ःवयं यूह ाकहाँ आएर जे हुनपु न िथयो

त्यो िछ ै पूरा हुन बताउनु भएको िथयो (ूकाश १:१)। हामीह लाई
अलमल पानर् र सत्यलाई इमान्दारीपूवक
र्
खोज्नेह लाई वहकाउन

हामीलाई

आवँयक

मुिक्तका

मह वपूणर्
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आत्म ानह

रहःयमय

बनाएको छै न। जो

दयदे िख ूाथर्नापूवक
र्
परमेँवरको वचन पढ्छन्

त्यसको िनिम्त त्यो वचन सरल भएको हुन्छ।

मािनसह

उदारवाद

अन्धकारका

तथा

बैचािरक

गजर्न्छन् तब त्यःता मािनसह को
युिक्तह

िचन्तनह लाई

अिघ

छिरिदएका

सारे र

नाउँमा

आत्मःवतन्ऽाको
हुन्छन्।

बाइबललाई

जब

िदमागमा शैतानले

अनेकन्

मािनसका

पन्छाउन

र

परमेँवरको

व्यवःथालाई अनावँयक भनेर अलग राख्न शैतानले सफलता हािसल
गरे को दे िखन्छ। कितपय चचर्ह

पापको बसमा भएतापिन शैतानको

चातुयल
र् े गदार् आफू ःवतन्ऽ भएको दावी गदर्छन्।
िव ानबाट अनेकन् आिवंकारह

गनर् परमेँवरले

ानको

ज्योितको भल आउन उहाँले नै अनुमती िदनुभएको िथयो। तर जितसुकै
अत्यन्त ूवु
िदमागलाई

ानी भनेर आफूह

वा

परमेँवरको

वचनले

दावी गरे तापिन, यिद ितनीह को

अगुवाई

नगरे को

भए

िव ान

र

परमेँवरको रहःयसँग सम्बन्धको बारे मा अध्ययन वा अन्वेषण गन

ूयासमा ितनीह

अकमिकन्छन्।

पिवऽ धमर्शा

बाइबलको तालमेल भएको धेरै मािनसह ले बुझ्न

ान आिँ शक र अपूणर् छ। त्यसै ले िव ानसँग

मािनसमा भएको

धेरै अनुमािनत तकर्ह

असमथर् भएको पाइन्छ।

वै ािनक तथ्यह

हुन ् भनेर धेरैले महण गदर्छन्। किथत िव ानले (१ ितमोथी ६:२०)
परमेँवरको वचनलाई जाँच्नु पछर् भनेर ितनीह ले सोच्दछन्। ूाकृितक

िनयमले परमेँवर र उहाँका कामह लाई वाख्या गनर् नसकेको हुनाले

बाइबलको इितहास भरपद छै न भनेर ती बुि िजवी भनाउँदाह ले दावी

गदर्छन्। जो मािनसह
मािनसह

पुरानो र नयाँ करारलाई श ा गदर्छन्, त्यःता

एक कदम अगाडी बढे र परमेँवरको अिःतत्वलाई नै

अिवँवास व्यक्त गदर्छन्।
परमेँवरले

हामीलाई

खुलासा

नगनुभ
र् एको

रहःयह लाई

अडकलबाजी लगाएर मािनसलाई भ ुलाउने शैतानको मूख्य योजना हो।
परमेँवरका सबै लआयह का रहःयह लाई उहाँले नबताउनुभएकोले
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लुिशफर (जो पिछ शैतान बने) असं त ु

भएको िथयो। तर उसलाई जे

ूकट गिरएको िथयो त्यसलाई उसले वेवाःता गरे को िथयो। अब

शैतानले त्यही असं तिु को जोश मािनसमा रोप्दछ र परमेँवरको िसधा

िनदशनलाई वेवाःता गनर् लगाउँदछ।

बुस समावेश भएकोले सत्यलाई अःवीकार गिरन्छ

जब कम त्याग र अध्याित्मक

ान भएका िव ाह लाई

मािनसको सामु ूःतुत गिरन्छ तब ितनीह लाई अत्यन्त चासोसाथ
ःवागत गरे को पाउँछ ।

दयका खुल्दुलीलाई शैतानले मेट्न जिहले

पिन तयार हुन्छ। सत्यको ठाउँमा उसले ॅमको जालो िफजाउँछ।

बुसको जीवन िबताउनु परे कोले सत्यलाई अँवीकार गनभएको हुनाले

पिन शैतानको मागर्मा िहँिडरहे का

धेरै ूोटे ःटे न्ट वा सुधारवादी इसाईह
हुन्छन्। जो मािनसह

आफ्नै सुिवधा र िनितको िनिम्त परमेँवरको

वचन अध्ययन गदर्छन् त्यःता मािनसह

नहुन सक्दछन्। त्यःता मािनसह

सं सारका मािनसह भन्दा िभ

सत्यलाई बग्ँ याउँदै आफूलाई नाश

गन बाटोमा लगाउँदछन् (२ पऽुस २:१)। शैतानको एउटा धोकालाई

र्
डरलाग्दो भनेर हे न मािनसले अक धोका पिन सिजलैसँग उत्सुकतापूवक

हे न र् पिछ पदन।

खतरापूणर् गलत िव ाह

अनेकन्

मािनसह लाई परमेँवरबाट पन्छाउन महान धोकेवाज शैतानले
युिक्तह

अध्यात्मकवादको

सफलतापूवक
र्

नाउँमा

गिरने

ूयोग

अनेकन्

भी

मध्ये

मेिडटे शन),

येशूको ईँवरत्वलाई अँवीकार गन अक

उल्लेखनीय

्
हुन।

(ध्यान

ती

वा

टु नामुना, तन्ऽमन्ऽ गरे र मािनसलाई ल
चमत्कारह

गिररहे काछन्।

पान ॅमात्मक पारलौिकक

िशक्षा शैतानको चालबाजीमा पदर्छ। यस सं सारमा आउनुभन्दा अिघ

उहाँको अिःतत्व छै न भनेर त्यस िशक्षाले दावी गदर्छ। परमेँवर

२९

िपतासँगको सम्बन्ध र उहाँको पूव×
र् अिःतत्वको हाॆो उ ारकतार्को

दावीलाई त्यस तकर्ले खण्डन गदर्छ। येशूको त्याग, तपःया वा

आत्म ान, (ध्यान वा मेिडटे शन)ले उहाँ ईँवर ब ुभएको हो भ े
तकर्ले

बाइबलमािथको

िवँवासलाई

ओझेलमा

पादर्छ।

बाइबल

परमेँवरको वचन हो भ े दशर्नलाई पिन त्यस तकर्ले खण्डन गदर्छ।

यिद भी को िवषयमा पिवऽ धमर्शा

बाइबलमा िदएको गवाहीलाई

मािनसले अँवीकार गदर्छ भने त्यःता मािनसह सँग बादिववाद गनुर्

व्यथर् हो। जितसुकै कडा तकर्िवतकर् गरे तापिन त्यःता मािनसह लाई
िच

बुझाउन सक्दै न। येशू अथक ूयासबाट (वा ध्यान अथार्त ्

मेिडटे शन)ले भगवान ब

पुगेका हुन ् भनेर ॅमात्मक दशर्नलाई पकडी

राख्ने मािनसले भी को असली अवधारणालाई बुझ्न सक्दै न र मानव

जातको िनिम्त परमेँवरको गु

हुँदैन।

योजनालाई पिन ऊ बुझ्न सक्षम्

अक उल्लेखनीय धारणाचािहँ शैतानको बारे मा छ। शैतान कुनै

व्यिक्त िवशेष होइन, त्यसको अिःतत्व पिन छै न तर मािनसको िदमागमा
सिल्कएको खराब िबचार र चाहना हो भनेर दे खाउन पिवऽ धमर्शा

बाइबलमा ूयोग गरे को छ भ े मनगढन्ते र गलत धारणालाई कितपय
मािनसह ले िवँवास गदर्छन्।

मािनस मरे पिछ उसलाई लान येशू आउनुहन्ु छ, त्यो नै दोॐो

आगमन हो भ े गलत धारणाले ःवगर्बाट बादलमा ूत्यआय

आउने िशक्षालाई मा

रहःयमय

तिरकाले

पमा

नलगाउने शैतानको चालबाजी हो। “येशू

गुप्त

कोठामा

आउनुभएको

छ"

(म ी

२४:२३×२६ पढ्नुहोस्) भ े शैतानको ूचारवाजीले गदार् कितपय
मािनसह
मािनसह

उसको धोकामा परे का हुन्छन्। उसको त्यःतो छलमा पन

मुिक्तलाई पाउने अवसरलाई ितनीह ले गुमाइरहे का हुन्छन्।

ूाथर्नाको

साँिच्चक्कै

ूाकृितक िनयमको िव

पमा

उ र

आउँदैन,

िकनिक

त्यो

मा छ, त्यसकारण अलौिकक वा आँचयर्

कामको कुनै अिःतत्व छै न भनेर कितपय वै ािनकह ले दावी गदर्छन्।
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यस जगत कुनै िनिँचत िनयमले सं चािलत भएको छ र परमेँवर आफै
पिन

त्यस

िनयमको

िव

मा

केही

गनुह
र् ु

भनेर

ितनीह ले

िसकाउँदछन्। यःतो धारणाले परमेँवर आफ्नै िनयमको वन्धकमा

ु न्ु छ र आफूले बनाउनुभएको ईँवरीय िनयमबाट उहाँ ःवतन्ऽ
हुनह
ु ु
हुनह

भनेर दे खाउँछ।
के भी

र उहाँका चेलाह ले अचम्म वा अलौिकक काम

गनुभ
र् एन र? मािनसह को बीचमा ूत्यआय

पमा घुमिफर गन त्यही

मुिक्तदाताले िवँवासको ूाथर्ना सु ुहन्ु छ। ूकृित अलौिककसँग सहकायर्

गरे को हुन्छ। िवँवासको ूाथर्ना सुनेर जवाफ िदने परमेँवरको
योजनाको एक भाग हो। यिद हामीले उहाँसँग िविन्त गरे न भने उहाँले

हामीलाई िदन चाहनुहन
ु े आिशष खन्याउन उहाँलाई कर हुँदैन।

िशक्षाह

िविभ

पिवऽ धमर्शा

बाइबलूित सन्दे ह

सम्ूदाय वा िडनोिमनेशनको नाउँमा धेरै गलत िव ा वा

चचर्ह मा िभिऽएका छन्। परमेँवरको वचनमा ःथापना

भएका कितपय िव ाका आधारशीलाह लाई ती गलत िशक्षाह ले

पन्छाइिदएका छन्। त्यसले गदार् बाइबलको उल्लेखनीय सत्यलाई पिन
कितपय मािनसह ले अँवीकार गदर्छन्। ूायजसो बहुमतले सत्यका

िनितह लाई एक पिछ अक गरे र ओझेलोमा पादर्छन्, अिन िवःतारै

िवःतारै ितनीह

नािःतक ब

पुग्दछन्।

गलत लोकिूय धमर्दशर्नह ले धेरै मािनसह लाई नािःतक

हुनतफर् डोर्याएका हुन्छन्। न्यायी हुन,ु दयावन्त हुन ु र परोपकारी

अथार्त ् उदारवादी हुन ु भ े अवधारणा त्यःता मािनसह को िनिम्त वाक्क

लाग्दो हुन्छ र त्यस िःथितलाई अ ाल्न ितनीह को िनिम्त असम्भव

हुन्छ। ती िनितह
िवँवास

नगनभएपिछ

बाइबल सम्मत भएको हुनाले बाइबललाई नै
ती

िनितह को

ितनीह को िनिम्त नचािहँदो हुनसक्दछ।

३१

पालन

गनुप
र् छर्

भ े

कर

पाप तथा दुंकमर्को भन्डाफोर र िनन्दा गन हुँदा परमेँवरको

वचन सन्दे हःपदको

पमा हे दर्छन्। त्यस वचनले अपेक्षा गरे को

अनुसार चल्न नचाहने मािनसह ले त्यसको अिधकारलाई िगराउन

भरमग्दुर ूयत्न गदर्छन्। त्यसमा उल्लेख गरे का कामकतर्व्य वा

आचारसं िहतालाई पालन गनुर् नपन बहाना बनाइ कितपय त नािःतकको

बाटो अ ाल्न पुगेको हुन्छ। अ
मह वाकाँक्षालाई
बाइबलको

सफल

आलोचना

चाएको हुन्छ।

पानर् केही

मोजम ा गनर् चाहने र आफ्नो

आफूलाई

गरे र

त्याग

गनर् नचाहने

वुळकको
ु

पिङ्क्तमा

मािनसले
राख्न

अधमीर्, नािःतक, अिवँवासी, तकर्िवतकर् गन, आलोचक र

श ालुको

ितनीह को

आफूलाई

पंिक्तमा

मुकुण्डो

उभ्याउन

उघािरन्दा

धेरै

ितनीह

आत्मभरोसा,अ ाकारी र आफ्नो भाऊ खोज्ने

गौरव

गदर्छन्।

आत्मःवािभमान

तर

वा

भएको दे खाउँदछ।

कितपय त बाइबलमा केही रहःय, हतपत बुझ्न निसिकने र वाख्या

नगरे का अंशह

िनकालेर मािनसह लाई अलमलमा पानर् अत्यन्त

रमाउँछन्। कोही आफूलाई गलत पक्षमा उभ्याउन वादिववाद गनर्
मनपराउँछन्। तर कितले त बाइबललाई िवँवास नगन भनेर खुला
पमा गौरव गद आफूलाई अिवँवासीको पक्षमा उभ्याउँछन्, जसको

फलःव प

हुन्छन्।

ितनीह

परमेँवरको

िखलाफमा

लड्नेह सँग

एकजुट

ूशःत ूमाण

परमेँवरको पिवऽ ईँवरीय ःवभावको बारे मा ूशःत ूमाणह

उहाँले बाइबलमा जुटाइिदनुभएको छ। य िप, िसिमत िदमाग सनातन
परमेँवरका लआयह

पूरा

बुझ्न

सक्षम् छै न।

रोमी

भिनएको छ: “अहो, परमेँवरको धन कित ूशःत! उहाँको

११:३३मा
ान, बुि

कित गिहरो छ! उहाँले िनधो गरे का कुराको कसले बयान गनर् सक्छ?

उहाँले िहं डेको बाटो कसले प ा लगाउन सक्छ? अझै, यिद उहाँको

अनन्त शिक्तसँग एकजुट भय भने उहाँको अिसिमत ूेम र क णाको
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बारे मा जानकारी हािसल गनर् सक्छ । हाॆो िहतमा आवँयक भएको
जितपिन आत्म ानह
ूकट

गनुह
र् न्ु छ,

त्यो

ःवगर्मा रहनुहन
ु े हाॆो परमिपता परमेँवरले
भन्दा

वेसी,

ूेमले

भिरएको

सवर्शिक्तमान परमेँवरको हातको भरोसामा छोड्नु पदर्छ।

दय

भएको

श ा गन मािनसको िनिम्त श ा गन सबै वहानालाई परमेँवरले

किहल्यै पिन हटाउनुह ु । जो मािनसह
चाहन्छन्, ितनीह ले ती अ ुसह

कुराह

उहाँको

ःप

श ाको अ ुसह मा झुिन्डन

भे ाउनेछन्। आफूले नबुझेका सबै

नहुँ ल
े परमेँवरमा िवँवास गनर् नचाहनेह

ज्योितमा

आउन

सक्दै नन्।

पुनिजर्िवत

किहलै पिन

नभएको

दय

परमेँवरसँग शऽुता राख्दछ। तर पिवऽ आत्माबाट ूेिरत भएको
िवँवासचािहँ मौलाउँछ िकनिक त्यस िवँवासीले परमेँवरको वचनको
कदर गरे को हुन्छ। परमेँवरको वचन बुझ्न ूयत्न नगन कोही पिन

व्यिक्त उहाँमािथको आःथामा बिलयो हुँदैन। यिद सानाितना कुराह मा
श ा गनर् मािनसह

ितनीह ले पाउनेछन्।

चाउँछन्, ितनीह को श ा पुि भएको ूमाण

तर भी को अनुमहको आँवासनमा भरोसा नराख्ने र उहाँलाई

श ा गन मािनसह ले उहाँको अपमान गदर्छन्। त्यःता मािनसह

अनुत्पादक

खह

जःतै हुन ् जसले अ

िदँदैनन्। त्यसले गदार् ती

खह

िव वाह लाई घाम पनर्

झुिबन्छन् र िचसो छायाँले ितनीह

मदर्छन्। त्यःता मािनसह ले गन जीवनभरीका काम नै ितनीह को
िखलाफमा किहल्यै अन्त्य नभएको साक्षी भएर दे खापिररहे का हुन्छन्।

यिद कोही मािनस इमान्दारीपूवक
र्
मनैदेिख श ाको घेराबाट

ःवतन्ऽ हुन ूयत्न गनर् चाहन्छ भने त्यसको िनिम्त एउटा उपाय छ।

आफूले नबुझेको कुरामा श ा उपश ा गनुक
र् ो स ा आफूले बुझेको

कुरामा अझ विढ ध्यान िदइयो भने त्यसले अझ धेरै आत्म ानको

ज्योित पाउनेछ।

शैतानले सत्यलाई यःतरी नक्कल गरे र ूःतुत गनर् सक्छ िक

जो छलमा पनर् चाहन्छ त्यो छलमा पनर् सक्छ। सत्यको िनिम्त त्याग
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गनर् आ ानलाई नसु

चाहने त्यःतो मािनसले शैतानको कपटमा

सिजलैसँग आफूलाई पादर्छन्। तर सत्यलाई
त्यसको

िनिम्त

जुनसुकै

मोल

च ुकाउनु

दयदे िख खोज्न चाहने र

परे तापिन

तयार

भएको

मािनसलाई शैतानले आफ्नो िनयन्ऽणमा राख्न असम्भव भएको उसले
भे ाउँछ। भी

ु न्ु छ। सं सारमा आउने ूत्येक मािनसमा
सत्य हुनह

ु न्ु छ। यिद कोही मािनस परमेँवरको
चिम्कने ज्योित उहाँ नै हुनह

इच्छालाई

पालन

गनर्

चाहन्छ

थाहापाउनेछ (यूह ा १:९,७:१७)।
अनुमती

भने

त्यसले

परमेँवरले आफ्ना भक्तजनह लाई िविभ
िदनुहन्ु छ।

ितनीह को

िपडालाई

सत्यको

आत्म ान

अिग्न पिरक्षामा पनर्

परमे र

चाउनुभएको

कारणले त होइन तर पापमािथको लडाईँमा अिन्तम िवजय हािसल गनर्
ती कठोर पिरक्षाह

िविभ

ितनीह को िनिम्त आवँयक िथयो। शैतानबाट

पिरक्षा वा ूलोभनह

आउन निदन परमेँवरले बारम्बार

ितनीह लाई उहाँको मिहमाले ढाक्नु हु । िकनभने ितनीह ले खप्ने

श टह को उ ेंय नै शैतानले ल्याउने िविभ

आकिषर्त छलह सँग

सामना गनर् ितनीह लाई तयार पानुर् हो। यिद परमेँवरका जनह ले
आफ्ना पापह

ःवीकार गरे भने, पापलाई पन्छाएर बसे भने र उहाँका

ूित ाह लाई दावी गरे भने, कुनै पिन दु

मािनस वा शैतानका

दूतह ले ितनीह को जीवनबाट उहाँको उपिःथितलाई हटाउन सक्दै न।

चाहे गोप्य होस् वा खुलाइएको होस्, शैतानको ूत्येक पिरक्षा वा
ूलोभनलाई परमेँवरका भक्तले सफलतापूवक
र्
सामना गनर् सक्दछ।

बाइबलमा लेिखएकोछ, “'कुनै सै न्य शिक्त ितॆो पाखुराको बलले

होइनÕ, तर मेरो आत्माले', जगतका परमूभ ुले भ ुभयो।" जकिरया
४:६।

“ितमीह

राॆो काम गनर् इच्छु क भयौ भने ितमीह लाई

कसले हािन गछर्? १ पऽुस ३:१३। जितसुकै कमजोर मािनस यिद

भी सँग रहन्छ भने अन्धकारका शिक्तह

उसको दाँजोमा आउन

सक्दै न भ े कुरालाई शैतानले राॆोसँग बुझेको छ। त्यसकारण बुसका
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िसपािहँह लाई बिलयो िकल्लाबाट फुट्काउन शैतानले पासो थािपरहे को

हुन्छ। छापा मान शैलीमा उसलाई आबमण गनर् शैतान तयार हुन्छ र

जब उसको पासोमा पछर्न ् तब परमेँवरका ती यो ाह लाई नाश गनर्
सबै युिक्तह

ूयोग गदर्छन्। केवल परमेँवरमािथ माऽ भर पर्य र

उहाँका सबै आ ाह
हुन्छ ।

पालन गनर्

चाय भनेमाऽ हामी उहाँमा सुरिक्षत

ूाथर्नािबना कोही मािनस एक घन्टा वा एक िदनपिन सुरिक्षत

हुँदैन। उहाँको वचनको आत्म ान पाउन परमेँवरसँग िविन्त गनुह
र् ोस्।

पिवऽ धमर्शा

उ ृत गनर् शैतान अत्यन्त पौरख छ।

खाएर लडोस् भ े आशा राख्दै शैतानले
तिरकाले वाख्या गछर्।

लगनशीलतासाथ

हामी

मािनसह

ठे स

परमेँवरको वचनलाई आफ्नै

दयलाई नॆ बनाएर परमेँवरको वचन

अध्ययन

गनुप
र् छर्।

शैतानको

िविभ

चालबाजीह बाट लगातार सुरिक्षत हुने बममा िनरन्तर पमा हामी यो
िवँवासको ूाथर्ना गिररहनुपछर्, “पिरक्षा अथार्त ् शैतानको पासोमा
हामीलाई नदोर्याउनुहोस्।" म ी ६:१३।

३५

४

अन त जीवन
ःवगर्मा

िविोह

मच्चाउने

मािनसह ले पिन परमेँवरको िव

शैतानले

यस

पृथ्वीमा

भएका

मा िविोह मच्चाऊन् भनेर ितनीह

एक भएको उनी चाहन्छ । परमेँवरको व्यवःथा पालन गरे र अदनको

बगचामा रहेका आदम र हव्वा अत्यन्त खुशी िथए । परमेँवरको
व्यवःथा िनर ुस छ भनेर ःवगर्का दूतह सँग शैतानले छरे को ॅमको

िखलाफमा आदम र हव्वाको जीवनले उपरोक्त ॅम जाली छ भनेर
साक्षीको

पमा िनरन्तर खडा भएको िथयो । शैतानले ती दम्पतीको

पतन गन अठोट गरे को िथयो । ितनीह लाई पतन गिर यस पृथ्वीमा

आफ्नो राज्य ःथापना गिर अित महान् परमेँवरको िखलाफमा िविोह

मच्चाउन शैतानले स ल्प गरे को िथयो ।

त्यस खतरनाक शऽुको िखलाफमा आदम र हव्वालाई सतकर्

गराइएको िथयो । तर आफ्नो असली लआयलाई लुकाएर अन्धकारमा
काम गनर् शैतान िसपालु िथयो । मनमोहक

प भएको सपर्लाई आफ्नो

माध्यम बनाएर शैतानले उसबाट हव्वालाई यसरी सम्बोधन गछर्:

“बगचामा भएको ूत्येक

खको फल नखानू भनेर के परमेँवरले

भ ुभएको छ ?" शैतानसँग बातिचत गनर् तम्सेकी हव्वा उसको छलको
िशकार हुन पुिगन्: “त्यस

ीले सपर्लाई भिनन्, बगचामा भएका

खह का फल हामी खान सक्छ , तर बगचाको बीचमा रहे को

फलको बारे मा परमेँवरले भ भ
ु यो, “त्यस
छु नु, नऽ भने ितमीह
"ितमीह

खको फल नखानू, न त

मनछौ ।" अिन सपर्ले त्यस

कदापी मनछै नौ, िकनभने ितमीह

परमेँवरलाई थाहा छ ।" उत्पि

ीलाई भन्यो,

जुन िदन त्यो

ँ ा खुल्नेछ, ितमीह
फल खान्छौ त्यो िदन ितमीह को आख

जःता हुनेछौ, ितमीह ले असल र

खको

खको

दे वताह

ानको भेद थाहा पाउनेछौ भनेर

३:१×५ ।
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शैतानको कुरामा मख्ख परे र हव्वाले त्यस

खको फल खाइन्

र आदमलाई पिन आफ्नो ूभाव पािर त्यो फल खान लगाएर पापलाई

िनम्त्याइन् । ितनीह ले सपर् पी शैतानको वचनलाई िवँवास गरे ।
ितनीह ले सृि कतार्मािथ अिवँवास गरे र ितनीह को ःवतन्ऽतालाई

परमेँवरले कःनुभएको भनेर ितनीह ले कल्पना गरे ।
ितमीह

तर “जुन िदन ितमीह ले त्यस

खको फल खान्छौ, त्यो िदन

मनछौ ।" भ े परमेँवरको वचनले आदमको िनिम्त कःतो

अथर् लाग्यो त? के त्यो फल खाएर उनलाई अझ महान् अिःतत्वमा
पुर्यायो त?

खको फल खाँदा के हुनेछ भनेर परमेँवरले िदनुभएको

वचनको िखलाफमा आफू जाँदा उच्च मानव वा भगवान भएको आभास्
आदमले पाएनन् । उसले पापको दण्ड भोग्नुपछर् भ े परमेँवरको

फैसला अनुसार मािनस अब माटै मा फिकर्नुपन भयो: “ितमी माटोबाट
बिनएका हौ, र माटै मा फिकर्ने छौ ।" उत्पि

३:१९ । “ितमीह को

ँ ा खोिलने छ" भ े शैतानको वचन केही माऽामा सत्य सािवत हुन
आख

पुग्यो । आफूह
ँ ाह
आख

कितको मूखर् रहे छ

भ े

ानमा ितनीह का

खोिलएका िथए । खराब के हो ितनीह ले थाहा पाए र

परमेँवरको आ ा उल न गरे कोमा िततो फल ितनीह ले चाख्नुपर्यो

।

जीवनको

खमा अमरत्व ूदान गन शिक्त िथयो । त्यो

खको फल ःवतन्ऽ

पमा िटपेर खान आदम ःवतन्ऽ िथए र उनी

सदासवर्दा िजउन पिन सक्थे । तर जब उनले पाप गरे तब त्यस
जीवनको

खबाट उनलाई अलग गिरयो र मृत्युको फन्दामा उनी परे

। परमेँवरको आ ा उल न गरे कोले उनले पाउने अमरत्व गुमाउनु

पर्यो । यिद परमे र आफले चाल्नुभएको कदमबाट उहाँको पुऽको

बिलदान नभएको भए मािनसह को पहुँचमा अमरत्व हुने िथएन ।
त्यसको फलःव प मानव जाितमा कुनै आशा हुने िथएन । जबिक
“सबै मािनसले पाप गरे का कारण सबै मािनसमा मृत्यु फैिलयो" (रोमी

५:१२) “तर हाॆो मुिक्त हाॆा ूभ ु येशू भींट आएपिछ ूकट भएको
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हो । भींटले मृत्युलाई हटाउनुभयो र सुसमाचार सुनाएर किहल्यै नमन

जीवन दे खाउनुभयो ।" २ ितमोथी १:१० । भी

ारामाऽ अमरत्व

ूाप्त गनर् सिकन्छ । “परमेँवरको पुऽमािथ िवँवास गनसँग अनन्त
जीवन हुन्छ, तर पुऽको आ ा नमान्नेले चािहँ किहल्यै पिन अनन्त

जीवन पाउनेछैन । तर परमेँवरको बोध उसमािथ पिररहन्छ ।"
यूह ा ३:३६ ।

पिहलो फ

ाईँ

परमेँवरको आ ा नमा ेले अमरत्व ूाप्त गनर् सक्छ भ े

व्यिक्त महान् धोकेवाज हो । मािनस अमर छ भ े सं सारको ूथम

धािमर्क उपदे श अदनको बगचामा सपर् पी शैतानले ूचार गरे को िथयो
जब उसले भन्यो, “िनँचय नै ितमीह

मन छै नौ ।" अझै पिन

शैतानले आफ्नै अिधकार ूयोग गिर घोषणा गरे को त्यस आवाजको

ूितध्वनी बहुसंख्यक मािनसह लाई धािमर्क चाहे त्यो इसाई नै िकन

नहोस्, ूचार गन म बाट सुनाइरहे को छ र जसरी हाॆो ूथम् पुखार्ले

महण गरे ितनीह ले पिन त्यसलाई महण गिररहे का छन् “जो मािनसले

पाप गछर्, त्यो मछर्" (इजिकएल १८:२०) भ े परमेँवरको िकटानी
लागु गनर्को िनिम्त लेिखएको हो । तर त्यसलाई खण्डन गनर् शैतानले

भन्यो, “जो मािनस पाप गछर् त्यो मदन तर अमरै जीवन पाउँछ ।" हो
यिद आदम र हव्वाले पाप गरे पिछ जीवनको

खको फल खान

ःवतन्ऽ छोिडिदएको भए पाप सदाको लािग रहने िथयो । तर न त

आदम न त उनको कुनै एउटा सन्तानलाई पिन त्यस जीवन िदने
खबाट फल खान िदइएको िथएन । त्यसैले गदार् कुनै पापी अमर

हुँदैन ।

मािनस पितत भएपिछ, मािनस ःवभािवकै

पमा अमर छ भ े

झुटो िव ा वा दशर्न मािनसह को िवँवासमा घुसाउन शैतानले उसका

दूतह लाई खटाएको िथयो । मािनसह मा त्यःतो ॅामक िशक्षा

घुसाउन

सफल

भएपिछ

पापी

मािनसह
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सदासवर्दा

नरककुण्डमा

िबचल्ली भएर िजइरहन्छन् भ े िनंकषर्मा पुग्न ितनीह

सफल भए ।

अब परमेँवर ूितशोधको भावनाले मःत भएको िनर ुस शासक हुन ्

भनेर िचऽण गनर् अन्धकारको राजकुमार सफल भयो । जोसँग परमे र

ु ु
खुशी हुनह
दनदन

त्यसलाई नरक कुण्डमा फािलन्छ, जहाँ आगोको भ ी

जिलरहे को

हुन्छ,

अिन

सृि कतार्

परमेँवर

सन्तु

मान्दै

ितनीह लाई हे िररहनुहन्ु छ भ े परमेँवरूित नकारात्मक िचऽ कोनर्
शैतान सफल भयो । त्यसरी शैतानले आफ्नै ःवभावका पोशाकह

मानव जगतको िहतै षीलाई लगाइ िदन्छ । िनदर्यी, िन ु र वा कठोर

दय हुन ु शैतानको ःवभावलाई अ ाल्नु हो । परमेँवर ूेम र दयालु

ु न्ु छ । शैतान त्यो शऽु हो जसले मािनसह लाई पाप गनर् फसाउँछ
हुनह
अिन सकेदे िख उसलाई सत्यानाश गदर्छ । यस सं सारको छोटो

जीवनमा गिरने पापको िनिम्त दु

पापी मािनस मरे पिछ सध जिलरहने

नरकको आगोमा जलाएर यातना िदने, त्यो पिन जबसम्म परमेँवर

रिहरन्छन् भ े शैतानको िशक्षा वा धमर् दशर्न ूेिमलो, दयालु र न्यायी
परमेँवरको

िनिम्त

कि को

वाक्क

लाग्दो

होला?

एक

जना

धमर्शा मा िव ता हािसल गरे को मािनसले भनेका िथए, “नकर्मा यातना
पाइरहेको

ंय हे िररहँदा धमार्त्मा सन्तह

भएर बःनेछन्

। त्यस

सदासवर्दा अत्यन्त खुशी

ंयले ती पापीह

आनिन्दत छन् भनेर सम्झाउँछ ।"

भन्दा ितनीह

कित

परमेँवरको वचन पिवऽ धमर्शा मा त्यःतो मनगढन्ते िशक्षा

कहाँ लेिखएको छ ? साधारण मािनसका भावनाह मा के त्यःतो ज ली

र िनदर्यी ःवभाव लािदिदने? परमेँवरको पुःतकमा त्यःतो िशक्षा

िसकाइएको छै न, “11 ितनीह लाई यसो भन्, “म सावर्भौम परमूभ ु

जीिवत परमेँवर छु भन्ने ःवयम् साक्षी राखी भन्दछु , म कुनै पापी
मरे को दे ख्दा खुसी हुनेछैनँ । ब

त्यसले पाप गनर् छोडेर ूाण

बचाएको हे न र् चाहन्छु । ए इॐाएल, तले आफ्नो दुंट चाल छो
िकन मनर् चाहन्छस् ?"इजिकएल ३३:११ ।
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। तँ

के िनरन्तर पमा यातना पाइरहेको

मा ुहन्ु छ त? के पापीह
क

र पीडाका आवाजह

ंय हे न र् परमेँवर िनको

उहाँले बनाउनुभएको आगोको भ ीमा पोिलँदै
उठाउँदै गदार् उहाँ आनन्द मनाउनुहन्ु छ

होला त? के त्यस भयानक र पीडादायक आवाजह

अनन्त ूेमी

परमेँवरको कानमा स ीत भएर बज्छ होला त? यो त परमेँवरकै

िव

मा बोलेको डरलाग्दो दशर्न हो । अनन्त युगसम्म पापलाई थामी

रहँदा परमेँवरको मिहमालाई शोभा िदँदैन ।

नरक कुण्डमा यातना िदने झुटो धमर्दशर्न

नरक कुण्डमा सदासवर्दा यातना पाउने झुटो धमर्दशर्नले धेरै

खराब ःवभावह

िनम्त्याइएका छन् । ूेम र असलले भिरएको

बाइबलको धमर्लाई अन्धिवँवास र आत को पोसाक ओडाएर अध्ँ यारो

पारे को छ । परमेँवरको चिरऽलाई शैतानले झुटो र ले कोिरिदएको

छ । त्यसले गदार् हाॆो सदाशयी, दयालु सृि कतार्ूित मािनसह

तसका छन्, भयिभत भएका छन् र घृणा गरे का छन् । इसाई नै िकन

नहोस्, धमर्को ूवचन िदने म ह बाट परमेँवरको त्यःतो भयानक

िचऽण गरे र सं सारभरी िफजाइरहे का छन् र त्यःतो िशक्षाले नािःतक र
धमर्ूित श ा गन लाख मािनसह

उत्पादन गिररहे का छन् ।

झुटा धमर् वा बेिबलोन सं ा िदएको धािमर्क दशर्नह मा धेरै

गलत िशक्षादीक्षाह

छन् । त्यसमध्ये पापी मािनस मरे

तापिन

सदासवर्दा पीडादायी जीवन नकर्मा बाँिचरहन्छन् भ े िशक्षा पिन एक हो

। त्यःतो िशक्षा सारा रा ह लाई िपलाउने घृिणत रक्सी हुन ् भनेर

परमेँवरका दूतले भनेका िथए (ूकाश १४:८:१७:२) । भी का
धमर्ग ु

भनाउँदाह ले नै त्यःतो गलत िशक्षा रोमबाट िसकेका िथए,

जसरी असली साबथको ठाउँमा नक्कली साबथ अथार्त ् आइतबारलाई

अपनाउन िसके । िवगतका धमर्ग ु ह ले िसकायो भन्दै मा यःता गलत

िस ान्त वा दशर्नह लाई अ ाल्दै परमेँवरको वचनबाट तकर गय भने
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हामी पिन बेिबलोनलाई िदएको ौापमा पनछ । उनले िदएको घृिणत
रक्सीलाई हामी पिन िपइरहे का हुन्छ ।
अक

ठू लो समूह पिन त्यसको उल्टो गलत िशक्षा महण

गिररहे को पाइन्छ । आफ्ना सृि का जीवह लाई अनन्त आगोको

कुण्डमा जलाउन िदने परमे र होइन िकनभने उहाँ मायालु, क णामय

ु न्ु छ भनेर ितनीह ले िवँवास त गछर्न ् तर
र दयालु परमे र हुनह

मािनसह

ःवभािवकै

पमा अमर भएको कारणले सारा मानव जगतले

मोक्ष पाउने छन् भनेर पिन त्यस समूहले िसकाउँदछ। परमेँवरले

िदनुभएको व्यवःथा वा नीितलाई पालन नगरे तापिन पापीह

ःवाथर्मय

मोजमज्जामा रहन सक्छन् िकनभने ितनीह ले परमे रको िनगाह

पाइहाल्छन् िन रे

! परमे रको दयालाई चािहँ च्याप्ने तर उहाँको

न्यायलाई वेवाःता गन िशक्षाले भौितकवाद अथार्त ् सुखिवलास माऽ
चाहना गन

दयलाई ूस

पादर्छ ।

के ूत्येक व्यिक्तले मुिक्त अथार्त ् उ ार पाउँदछ त ?

मािनसह

सबै मािनसह

ःवत: मुिक्त पाउँछन् भनेर िवँवास गन

बाइबलसम्मत मा लागेका हुँदैनन् । भी का किथत धमर्ग ु

भनाउँदाह ले पिन अदनको बगचामा सपर्ले व्यक्त गरे को, “ितमीह

िनँचय नै मदनौ जुन िदन ितमीह
ँ ाह
ितमीह का आख

खुल्नेछन् र

यो फल खान्छौ त्यस िदनदे िख

ितमीह

दे वताह

जःतै हुनेछौ ।"

भ े झुटो दशर्न िसकाइरहे का छन् । उसको भनाईको अथर् यो हो,

हत्यारा, चोर, डाँका, व्यिभचारी र जघन्य पापीह

मरे पिछ दे वता भएर

ःवगर्को आनन्दमा पःनेछन् । मोजमज्जामा िहँड्न चाहने र भौितकवादी

व्यिक्तको िनिम्त यो मनगढन्ते दन्त्यकथा अत्यन्त रमाइलो हुन गएको

छ ।

यिद सबै मािनस मनिवि क्कै ःवगर्मा िसधै जान्छ भने, यस

सं सारमा हामी बाँिचरहनुभन्दा मनुर् नै जाती छ भ े मिनिःथितमा हामी
पुग्छ होला । हुन त त्यस धमर्दशर्नले गदार् धेरै मािनसह
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िछ ै मनर्

खोिजरहे को नपाइएको होइन । दु:ख, क

र िनराशको भ ुमरीमा

पिररहनुभन्दा जीवनको सासलाई चटक्कै चडुँ ाएर ःवगर्को आनन्दमा
पःन कितपयले चाहना गिररहे का हुन्छन् ।

जसले परमेँवरको व्यवःथालाई उल न गछर् त्यसले दण्ड

भोग्ने छ भनेर िनणार्यक ूमाण बाइबलमा परमेँवरले िदनुभएको छ ।

के पापीह लाई न्याय नगनर् उहाँ त्यःतो दयालु वा दण्डहीन परमेँवर

ु न्ु छ त? कलभरीको बूसलाई हे नह
हुनह
र्ु ोस् । पापको ज्याला मृत्यु हो
(रोमी ६:२३) भ े ूमाण परमेँवरको पुऽको मृत्युले िदन्दछ ।

परमेँवरको ूत्येक आ ाको उल्ल नले सजायँ पाउनु पछर् भ े उहाँको
ु यो ।
मािनसको िनिम्त पाप हुनभ

नीित छ । िनद ष र पापरिहत भी

मािनसह को पापको दोषलाई उहाँले बोक्नुभयो र परमेँवर िपताको

लुिकएको अनुहारलाई उहाँले सहनुभयो । पापी मािनसह ले उ ार

पाऊन् भनेर उहाँले आफ्नो

दयलाई िछयािछया पानुभ
र् यो र आफ्नो

जीवनलाई नै उहाँले चकनाच ुर पानुभ
र् यो । त्यःतो जोिखम गरे र
उपलव्ध गराइएको क्षमाको वरदानलाई अःवीकार गन ूत्येक मािनसले

आफ्नो पाप आफले बोक्नुपन हुन्छ र परमेँवरको नीितलाई उल न
गनले आफ सजायँ भोग्नुपन हुन्छ ।
मुिक्त पाउने वा नपाउने शतर्ह
“जो

मािनस

जीिवत

ःप

पानीको

पमा तोिकएका छन्

मुहानको

ितखार्उँछ,

िनिम्त

त्यसलाई म त्यो पानी िस मा िदनेछु ।" यो ूित ा केवल ितनीह को
िनिम्तमाऽ हो जो ितखार्उँछ । “ज-जसले िजत्छ, उसले मबाट सबै हक

पाउनेछ । म उसको परमेँवर हुन्छु र ऊ मेरो छोरो हुनेछ ।"
ूकाश २१:६,७ । सबै कुराह को हकदारी हुन हामीले पापलाई
िजत्न सक्नुपछर् । त्यसकारण परमेँवरको सन्तान हुन शतर्ह
पमा तोिकएका छन् ।

“दु ह को भलो हुँदैन।" उपदे शक ८:१३ । पापीह

िनिम्त के थुपािररहे का छन् त भन्दा “तै पिन ितमीह ले
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ःप

आफ्नो

दय कठोर

पारे र उहाँितर फकर्न चाहे नौ । त्यसकारण ितमीह ले िरसको िदनमा

अझ ठू लो दण्ड पाउनेछौ, जुन िदन परमेँवर न्याय गनर् आउनुहन
ु ेछ ।

6 परमेँवरले नै हरे क मािनसले गरे को कामको इनाम िदनुहन
ु ेछ । 7

कित जना भलाइको काममा लािगरहे र मिहमा, आदर र अजम्मरी जीवन

खोज्दछन् । परमेँवरले उनीह लाई अजम्मरी जीवन िदनुहन
ु ेछ । 8

मािनसह ले केवल आफलाई माऽ ूेम गछर्न,् सत्यलाई मान्दै नन्

अ

र खराब कामका पिछ लाग्छन् । परमेँवरले ितनीह मािथ आफ्नो

िरस खन्याउनुहन्ु छ । 9 खराब काम गन सबै मािनस पिहले यहू दीलाई

अिन त्यसपिछ अ ह लाई दु:ख, कंट हुनेछ ।" रोमी २:५×९ ।
“ितमीह लाई थाहा हुनैपछर् व्यिभचार गन अशु

र लोभीले

परमेँवर र भींटको राज्यमा हकै पाउनेछैन । लोभ गनुच
र् ािहँ मूितर्पूजा

गनुज
र् ःतै पाप हो" एिफसी ५:५ । “14 उहाँका आ ाह
धन्य हुन ् । ितनीह ले जीवनको

गनह

पालन

खका फल खान र ती

सहरका ढोकामा पःने हक पाउनेछन् । 15 तर सहरबािहर चािहँ

कुकुरह , टु नामुना गनह , व्यिभचारीह , हत्याराह , मूितर् पुज्नेह
आफ्ना काम र वचन दुवैमा झू ट हुनेह

र

छन् ।" ूकाश २२:१४,१५

पापको कावार्ही परमेँवरले कसरी गनुह
र् न
ु ेछ भनेर परमेँवरले

घोषणा गनुभ
र् एको छ । “सबै दु ह लाई उहाँले नाश गनुह
र् न
ु ेछ ।"
भजन १४५:२० । “38 तर पापीह

नाश भएर जान्छन् । अिन

ितनका साखा-सन्तानको नाउँ-िनशाना हराएर जान्छ" भजन ३७:३८ ।

ई रीय शासनको अिधकार ूयोग गरे र िविोहलाई पछािरनेछ । तै पिन

परमे रको सदाशयता, दयाको चिरऽसम्मत नै न्यायको फैसला उिचत
पमा गनुह
र् न
ु ेछ ।

िलनुह ु

कसै को

ःविववेकलाई

जबरजःती

परमेँवरले

िनयन्ऽणमा

। दासत्वको बोझ बोकेर उहाँको सेवा गदार् उहाँ ूस

ु एकोले उहाँको हातले सृि
। परमेँवर ूेमको योग्य हुनभ

ु ु
हुनह

गरे का

जीवह ले उहाँलाई ःवइच्छाले ूेम ग न् भ े उहाँ चाहनुहन्ु छ ।

परमेँवरको

ान, न्याय र उदारता अथार्त ् सदाशयतालाई मािनसह ले
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बुझेर सराहना गनर् सक्ने क्षमता भएको हुनाले ितनीह ले उहाँको
आदे शह लाई पालन ग न् भ े उहाँको चाहना हो ।

“ितॆो शऽुह लाई ूेम गर" (म ी ५:४४) भनेर मुिक्तदाताले

िदनुभएको नीित परमेँवरको राज्यको नीितसम्मत नै छ । जगतको

िहतको िनिम्त नै परमेँवरले दु मािथको न्यायलाई कायार्न्वन गनुह
र् न्ु छ

। परमेँवरको न्याय पाउनेह कै िहतको िनिम्त पिन उहाँले न्यायलाई

लागु गनुह
र् न्ु छ । सकेसम्म उहाँले ितनीह लाई खुशी पानर् चाहनुहन्ु छ

र्ु न्ु छ । दयाको
। उहाँको ूेमका ूितकह ले ितनीह लाई विरपिर घेनह
हात

फैलाउँदै उहाँ ितनीह को अगािड जानुहन्ु छ । तर ितनीह ले

उहाँको ूेमलाई ितरःकार गरे , उहाँको व्यवःथा वा नीितिनदशनह लाई
वेवाःता गरे

र उहाँको दया तथा क णालाई बिहंकार गरे

।

परमेँवरका उपहारह लाई िनयिमत पमा पाइरहेतापिन ितनीह ले त्यस

दाताको अपमान गरे । ती मािनसह को पथॅ तालाई परमेँवरले धेरै

सहनुभयो । तर के परमेँवरले ती िविोहीह लाई िसबीले बाँधेर

उहाँको पक्षमा राख्नुहन्ु छ होला त? के ितनीह को ःविववेकलाई

ख्यालमा

नराखी

उहाँले

लाद्नुहन्ु छ होला त ?

जो मािनसह

जबरजःती

ितनीह लाई

उहाँको

इच्छा

ःवगर्मा पःन तयार भएको छै न

शैतानलाई आफ्नो अगुवा मान्दछन्, ितनीह

परमेँवरको सम्मुखमा जान तयार भएका हुँदैनन् । अङ्हकारी, छली,
व्यिभचारी, उच्छृ ल र िनदर्यीह ले आफ्ना ःवभावह लाई आफले

िनधार्रण गिरसकेका हुन्छन् । यस पृथ्वीमा परमेँवरलाई घृणा गनह
के ःवगर्मा गएर सध रहे र सं त ु

होला त? सत्यसँग असत्य किहल्यै

मािनस नॆताले किहल्यै पिन सं त ु

हुन सक्दै न । ॅ को िनिम्त सोझो

पिन सहमत हुन सक्दै न । आफ्नो महत्वाकाँक्षालाई ूाथिमकता िदने

र िनमर्लता किहल्यै पिन ःवीकायर् हुँदैन । आफ्नो भाउ माऽ खोज्ने वा

ःवाथीर् मािनसको िनिम्त िनँवाथर् ूेम किहल्यै पिन आकिषर्त हुँदैन ।
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आफ्नो ःवाथीर् चासोको भ ुमरीमा पनर् मनपराउनेह को िनिम्त ःवगर्ले के

रमाइलो िदन सक्छ होला र ?

परमेँवरको बारे मा सु

वाक्क लाग्ने, सत्य र पिवऽतालाई

दयदे िख नै घृणा गनह ले के ःवगर्का जीवह सँग िमलेर परमेँवरको

ूशंसा गनर्

चाउलान् र ? ितनीह ले परमेँवरितर मन फकार्ऊन् भनेर

वष सम्म ितनीह को िनिम्त अवसर खुला गिरएको िथयो । तर शु

वा

िनमर्ल जीवनलाई मन पराउन ितनीह ले आफ्नो िदमागलाई किहल्यै

पिन तािलम िदएनन्। ःवगर्को भाषा ितनीह ले किहल्यै पिन िसकेनन्।
भी को आगमन हुनेबेलामा ितनीह

बदिलन िढलो भइसकेको हुनेछ ।

परमेँवरको िखलाफमा िविोह गरे को हुनाले ितनीह

ःवगर्मा

पःन अयोग्य हुन्छन् । ःवगर्को िनमर्लता र शािन्त ितनीह को िनिम्त
यातनापूणर् हुनेछ । परमेँवरको तेजःवीमय मिहमा ितनीह को िनिम्त

जल्ने आगोसरह हुनेछ । त्यस पिवऽ ःथानबाट भाग्न ितनीह

आतुर

हुनेछन् र आफ्नो नाशको ितॄ चाहना गनछन् । ितनीह को उ ारको
िनिम्त मनुह
र् न
ु े ूभ ु येशूको अनुहारबाट ितनीह

लुक्न चाहेका हुन्छन् ।

दु ह को भिवंय आफ्नै ःवइच्छाले िनधार्रण गरे को हुन्छ ।ःवइच्छाले
नै ितनीह

ःवगर्मा पःदै नन् । न्यायी, दयालु र सदाशयी परमेँवरले

पिन ितनीह को इच्छालाई कदर गनुह
र् न्ु छ । जब महान् न्यायको

िदनमा पानीको भल जःतै आगोको भल आउँछ तब त्यसबेला दु ह

सिच्चने छै नन् भनेर परमेँवरले फैसला गनुह
र् न
ु ेछ । जब जीवनको अन्त

हुन्छ तब परमेँवरको आ ा उल न गन ःवभावलाई पिरवतर्न गन

चाहना अबेर भइसकेको हुन्छ । घृणाले ओतूोत भएको मािनसले
मृत्युको मुखमा परे पिछ ूेम गन चाहना िढलो भइसकेको हुन्छ ।
दुई गन्तव्य ःथान

अनन्त

“पापको ज्याला मृत्यु हो, तर हाॆो ूभ ु येशू भी
जीवन

परमे रको

वरदान

हो

।"

जब

ारा िदइएको

अनन्त

जीवन

धमीर्ह लाई िनिहत गिरएको अिधकार हो भने, मृत्यु दु ह लाई
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छु

ाइएको िहःसा हो । अनन्त जीवनको िवपरीत “दोॐो मृत्यु"

अधमीर्ह को थाप्लोमा थुपािरिदएको छ । रोमी ६:२३ र ूकाश

२०:१४ ।

आदमले पाप गरे को कारण सारा मानव जगतमा मृत्यु सरे को

िथयो । आदमको जःतो ःवभाव भएका सबैजना मृत्युमा सहभागी

भएका हुन्छन् । अिन मुिक्तको योजना ारा सबैजना त्यस मृत्युको

पासोबाट उिम्कन सक्दछन्: “धमीर् र अधमीर् वा न्यायोिचत काम गन र

अन्याय गन दुवै मृत्युबाट बौिर उठ्नेछन्" जसरी आदममा सबै जना
मछर्न ् भी मा सबै जना जीवन पाउँछन् ।" तर ती दुई खालका

मािनसह को गन्तव्य ःथान तोिकसिकएको छ: “ितमीह

मेरो कुरा

सुनेर छक्क नपर िकनभने त्यो बेला आउँदैछ, जुन बेला मरे काह ले

मानव पुऽको सोर सुन्नेछन् र फेिर िजउनेछन् । असल काम

गनह चािहँ जीिवत भएर अनन्त जीवन पाउनेछन् र खराब काम

गनह ले चािहँ जीिवत भएर दण्ड भोग्नेछन् ।" ूेिरत २४:१५, १

कोरन्थी १५:२२, यूह ा ५:२८,२९ ।

सबै क ह को अन्त्य

जो अनन्त जीवनको िनिम्त योग्य छन् ितनीह

धन्यका हुन ् ।

त्यःता जनह मा दोॐो मृत्युले अिधकार जमाउन सक्दै न । (लूका

२०:३५, ूकाश २०:६) । तर जो िवँवास र पँचाताप ारा क्षमा

नपाएर सुरिक्षत भएका छै नन्, ितनीह ले पापको ज्याला मृत्यु पाउनेछन्

। ितनीह को कामअनुसार दण्ड भोग्नेछन् जुनचािहँ दोॐो मृत्यु हो ।

पापको दलदलमा पापीलाई परमेँवरले मोक्ष िदन असम्भव

भएको हुनाले उसको अिःतत्वलाई उहाँले मेिटिदनुहन्ु छ । उसकै
ःवइच्छा ारा परमेँवरको आ ाह लाई िमचेको हुनाले ऊ अनन्त
जीवन पाउन अयोग्य ठहिरएको िःथित ऊ आफले िनम्त्याएको हो ।
“दुंटह

चाँडै हराइजानेछन्, ितमीह ले ितनीह लाई खोजौला तर

भे ाउनेछैनौ ।" “16 मेरो ूजाले मेरो पिवऽ डाँडामा दण्डको तीतो
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कचौराबाट िपएको छ । तर चारै पि का जाितह ले त्योभन्दा अझ ठू लो
दण्डको कचौराबाट िपउनेछन् र िपइसकेपिछ ितनीह
भजन

३७:१०,

ओबिदया

१६

।

ितनीह

लोप हुनेछन् ।"

िनराशको

खाल्डोमा

डुब्नेछन् । ितनीह को नामिनशाना नै सदाको िनिम्त रहने छै न ।

त्यस ूकारले पापको अन्त हुन्छ । “जाित-जाितह लाई

तपाईंले हप्काउनुभएको छ र दुंटह लाई नंट पानुभ
र् एको छ ।

तपाईंले ितनीह को नाउँ सधको िनिम्त मेिटिदनुभएको छ । 6
शऽुह मािथ अनन्त िवनाश छाएको छ, ितनीह का सहरह

तपाईंले

उखेल्नुभएको छ । ितनीह को नाउँिनशानै मेिटएको छ ।" भजन

९:५,६ । िवसुर ःवरले अिलकित पिन बाधा नभएको जयगानको ःतुित

सारा जगतमा गुि रहे को ूकाशको पुःतकको लेखक यूह ाले सुनेका
िथए । अनन्तको आगोमा यातना नपाइरहे को कुनै पिन पापीले

परमेँवरको िनन्दा गन छै न । नरकमा क

भोिगरहे का दु ह को

पीडादायी ःवरले, मुिक्त पाएकाह ले गाएका िवजय गानह मा खलल
पानछै नन् (िकनिक नरकको अिःतत्व नै हुनेछैन) ।

मािनस मरे पिछ उसको आत्मा घुिमरहन्छ वा ःवगर् र नरकमा

जान्छ भ े धारणा सरासर गलत हो । अनन्तको आगोमा दु ह

जिलरहने िस ान्त बाइबलसम्मत छै न न त हामीह को तकर्सम्मत छ
न त मानवीयताको भावनामा छ ।
मुिक्त पाएकाह

अिहले नै मरे पिछ िसधै ःवगर्मा जान्छन् र

यस सं सारमा भइरहे का िबयाकलापमा ितनीह

भनेर कितपय लोकिूय धमर्दशर्नह ले
सं सारमा

जीिवत

भइरहे काह ले

सं लग्न भइरहे का छन्

िसकाउँदछन् । तर यस

सिहरहनुपरे का दु:ख,

क ,

पीडा,

िनराश, वेदनालाई थाहा पाउँदा पाउँदै ःवगर्मा रहे का मुिक्त पाएकाह ले
ःवगर्को आनन्द कसरी पाइरहन सक्दछन् र ?

साथै जब दु को मृत्यु

हुन्छ उसको आत्मा उसबाट छु ि एर नरकको दनदन आगोमा भ ुिटन

जान्छ रे , यो पिन कःतो वाक्क लाग्दो र िवरोधाभास धािमर्क िशक्षा
हो।
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मािनस मरे पिछ के हुन्छ, धमर्शा

बाइबलले के भन्छ ?

मािनस मरे पिछ उसको चेतना रहँदैन । त्यसको बारे मा बाइबलका

िविभ

पदह ले ःप

पारे का छन् । उदाहरणमा: भजन १४६:४

माटोमा िमिलहाल्छन् ।

“जब ितनीह को आत्मा िनःकन्छ, ितनीह

त्यही िदन ितनीह का योजना अथार्त ् सोचिवचारह
। उपदे शक ९:५,६ “िकनभने हामीह

पिन नंट हुन्छन्

मनछ

भनी जीिवतह ले

जान्दछन्, तर मरे काह ले त केही पिन जान्दै नन् । ितनीह का िनिम्त

केही ूितफल हुँदैन । ितनीह को सम्झना पिन लोप हुन्छ ।

ितनीह का ूेम, घृणा, ईंयार् सबै लोप भएका हुन्छन् । सूयम
र् िु न
गिरएको कुनै काममा ितनीह को फेिर किहल्यै भाग हुँदैन ।" यशैया

३८:१८,१९ “पातालले
तपाईंको

ूशंसा

गनर्

तपाईंको ूशंसा गनर् सक्दै न ।

सक्दै न

।

खाड़लमा

जानेह ले

मृत्युले

तपाईंका

िवँवःतताको आशा गनर् सक्दै नन् । 19 जीिवतले माऽ तपाईंको
ूशंसा

गछर्, जसरी

आज

म

गिररहेछु

।

बाबुह ले

आफ्ना

छोराछोरीह लाई तपाईंको िवँवःतताको िवषयमा वणर्न गछर्न ् ।"

भजन ६:५ “मृत्युमा तपाईंको सम्झना हुँदैन, पातालमा कसले तपाईंको
ूशंसा गनर् सक्छ र ?

पेिन्टकोःटको िदनमा ौोताह लाई सुनाउँदै पऽुसले यो घोषणा

गरे , “दाऊद मिरसकेकाछन् र गािडएका छन् । उनको िचहान

अझैसम्म हामीसँग छ, िकनभने दाऊद ःवगर्मा उक्लेर गएका छै नन्

।" ूेिरत २:२९,३४ । पुन त्थान नहुँ ल
े दाऊद िचहानमै रहन्छन्
भ े पऽुसको भनाइले नै यो पुि

गदर्छ िक धमीर्ह

अिहले ःवगर्मा जाँदैन तर पुन त्थानपिछ माऽ जान्छन् ।

मरे पिछ िसधै

अनन्त जीवनको िनिम्त पुन त्थान

जब येशूले आफ्ना चेलाह बाट िवछोड हुने भावना व्यक्त

गिररहनुभएको िथयो, त्यसबेला उहाँ गए लग ै ितनीह

आउनेछन् भ ुभएन । ब

उहाँले भ भ
ु यो, “ितमीह को

४८

पिन ःवगर्मा

दय व्याकुल

नहोस् । ितमीह

परमेँवरमािथ िवँवास गदर्छौ, ममािथ पिन िवँवास

गर । 2 मेरा िपताको घरमा बःने ठाउँह

धेरै छन् । त्यसो नभए,

ँ र, िक ितमीह का िनिम्त ठाउँ तयार पानर्
के म ितमीह लाई भन्नेिथएन

म गइरहे छु? 3 अिन गएर मैले ितमीह का िनिम्त ठाउँ तयार पारे पिछ
म फेिर आउनेछु, र ितमीह लाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु , त्यहाँ
ितमीह

पिन हुनेछौ ।" यूह ा १४:१×३ । अझै अिघ बढे र पावल

भन्दछन् “िकनिक ूभ ु ःवयम् हुकुमको गजर्निसत, ूधान ःवगर्दूतको

ु न
आवाज र परमेँवरका तुरहीको सोरिसत ःवगर्बाट ओलर्नह
ु े छ, र
भींटमा मरे काह

चािहँ पिहले बौरी उ नेछन् । 17 तब हामी

ूभ ुलाई आकाशमा भे न ितनीह का

बाँिचरहे का र छोिडएकाह

साथसाथै बादलमा उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी सध ूभ ुसँग रहनेछ

।" अिन यो थप्दै भन्दछन्, “ यसैकारण एउटाले अकार्लाई यी

वचनह ले सान्त्वना दे ओ ।" १ थेःसलोनी ४:१६×१८ । भी
आउनुहँद
ु ा िचहानका बन्धनह

फुट्नेछन्, अिन भी मा मनह

जीवनको िनिम्त बौरी उठ्नेछन् ।

अनन्त

ःवगर्मा लेिखएअनुसार सबैको न्याय हुनेछ र ितनीह को

कामअनुसार फल पाउनेछन् । त्यो इन्साफ मािनसह

मरे को लग ै

हुँदैन । “िकनिक उहाँले एक िदन तोिकिदनुभएको छ, जुन िदन उहाँले

आफूले िनयुक्त गनुभ
र् एका एक जना व्यिक्त ारा धािमर्कतामा सं सारको

इन्साफ गनुह
र् न
र् एर उहाँले सबै
ु ेछ । उनलाई मृतकबाट जीिवत पानुभ
मािनसह लाई यसको ूमाण िदनुभएको छ ।” “ आदमदे िख सात

पुःताका हनोकले पिन यी मािनसह का िवषयमा यःतो अगमवाणी

बोलेका िथए, “हे र, परमूभ ु आफ्ना असं ख्य पिवऽ जनह सँग आउनुभयो,

सबैको इन्साफ गनर्, सबै मािनसह लाई दण्ड िदन, जसले अधािमर्क

रीितले भिक्तहीन कायर्ह

गरे का छन्, र ती भिक्तहीन मािनसह लाई

दण्ड िदन जसले उहाँको िव
१७:३१, यहू दा १४,१५ ।

मा कठोर कुरा बोलेका छन् ।” ूेिरत

४९

तर यिद लोकमा चलेको धारणाअनुसार मरे काह

अिहले नै

ःवगर्को सुखमा छन् वा नकर्को आगोको पीडामा छन् भने भिवंयमा हुने

न्यायूकरणको आवँयकता नै िकन? परमेँवरको वचन साधारण

मािनसले पिन बुझ्न सक्नुपदर्छ । ःवगर् र नरकको बारे मा त्यःतो

खालको गलत धारणामा कुनचािहँ सोझो मािनसले परमे रको वुि

वा

न्यायलाई िच वुझ्दो तिरकाले हे नस
र् क्छ र ? के धमीर्ह ले यो िनदशन

अिहले नै पाउँछन् र “मािलकले त्यसलाई भने, ‘ःयाबास, असल र
िवँवासी नोकर ! तँ थोरै कुरामा िवँवासी भइस्, अब म तँलाई धेरै

कुराको िजम्मा िदनेछु । तँ आफ्ना मािलकको खुशीमा सहभागी हो ।"

जब ितनीह

उहाँसँगै लामो समयसम्म रहन्छन् भने, वा दु ह

फेिर

यातनामय नकर्बाट उठाइएर न्यायमूितर्को अगािड यो वचन भ

उभ्याइन्छन् भने, “त्यसपिछ उनले दे ॄेपि का मािनसह लाई भन्नेछन्,

‘ौािपत मािनस हो ! मबाट दूर होओ, र िदयाबलस र त्यसका

दूतह का लािग तयार गिरएको अनन्तको आगोमा जाओ ।" म ी

२५:२१,४१ ।

मािनसको आत्मा अमर छ भ े गलत धमर्िशक्षा रोमका

धमर्ग ु ह ले अन्य धमर् वा गैर×इसाई धमर्ह बाट िलएका हुन ् ।
त्यसबारे

सुधारवादी मािटर्न लुथरले भनेका िथए, “त्यःता राक्षसी

मरे काह

भी को आगमनमा हुने पुन त्थान नहुँ ल
े िनन्िामा पिररहे का

दन्त्यकथाह

रोमनह को बेकारको गोबरको थुूोसरह छन् ।" अिहले

हुन्छन् भनेर बाइबलले िसकाउँदछ ।

जब येशू फेिर आउनुहन्ु छ तब माऽ अमरत्व ूाप्त हुन्छ

थिकत र पेलानमा परे का धमीर्ह को आराम धन्यको होस्

!

समय चाहे लामो होस् वा छोटो, ितनीह को िनिम्त क्षिणक माऽ हुन्छ

। ितनीह

ितनीह लाई

आरामसँग सुितरहे का हुन्छन्, मिहिमत अमरत्व ूा
परमे रको

तुरहीले

उठाइिदनेछन्

।

“एकै

गनर्

क्षणमा,

ँ ाको एक िनमेषमा, तुरहीको आिखरी आवाजमा । िकनभने, तुरही
आख

५०

बज्नेछ, र मृतकह

अिवनाशी भएर जीिवत हुनेछन् । अिन हाॆोचािहँ

पिरवतर्न हुनेछ । िकनिक यस िवनाशी ःवभावले अिवनाशी, र यस
मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गनुप
र् छर् । जब िवनाशीले अिवनाशी र

मरणशीलले अमरत्व धारण गछर्, तब लेिखएको त्यो वचन पूरा हुनेछ,

“मृत्यु िवजयमा िनिलएको छ ।” 1 कोरन्थी 15:52-54 ।

जब मृत्युको िनन्िाबाट ितनीह लाई व्युझाइन्छ तब ितनीह

किहले सुतेछन् भनेर सोच्न थाल्नेछन् । ितनीह ले सहनुपरे को अिन्तम
पीडा मृत्युको घोच िथयो । िचहान वा मृत्युको िशकारमा फःदा

ितनीह ले सोचेका पीडादायी िचत्कारलाई सम्झने छन् । जब ितनीह
िचहानबाट उठ्दछन् तब ितनीह

अत्यन्त भाविवभोर भएर खुशीसाथ यो

िचत्कार गनछन्, “ए मृत्यु, तेरो िवजय कहाँ ? ए मृत्यु, तेरो खील कहाँ

?” 1 कोिरन्थी 15:55-56 ।

५१

भ्रम फैलाउने
सापटी आशा

५

‘मािनस अमर छ’ भ े धारणा गैर×इसाई अथार्त ् सव च्च

परमे रलाई नमा े धमर्दशर्नह बाट िलएर परमेँवरमा िवँवास नराख्ने

महान् अन्धकार युगमा इसाई आःथामा घुसािरएको हो । त्यसले

उपदे शक ९:५ को कथनलाई सरासर साटे को छ, जसमा भिनएको छ,

“मरे कोलाई केही पिन थाहा हुँदैन ।" लाख ले िहॄू १:१४ लाई गलत

पमा व्याख्या गरे र भन्छन्, “मुिक्तको हकदार हुनेह लाई सेवा गनर् ती

सेवक आत्माह " मरे का मािनसह का आत्मा हुन ् ।

मािनस मरे पिछ ूेत आत्मा भएर िजउँदाह को सेवा गछर् भ े

िशक्षादीक्षाले आधुिनक अलौिकक अध्यात्मवादलाई उदय गराएको छ।

यिद मनुभ
र् न्दा पिहले पाएको भन्दा बढी

ान ती मरे काह ले पाएको

भए पृथ्वीमा फकर जीिवत मािनसह लाई िकन िसकाउँदैनन् त ? यिद

मरे का आत्माह

ितनीह का आफन्त वा िमऽह कहाँ विरपिर घुम्छन्

भने ितनीह सँग िसधै िकन सम्पकर् गदनन्? मािनस मरे पिछ पिन

चेतनशील हुन्छ भ े िवँवास गनह ले ती

ान पाएका मरे का

आत्माह ले ईँवरको बारे मा सुनाउँदा त्यसलाई िकन अःवीकार गरे को
त? यथाथर्मा भ े हो भने यःता अलौिकक वा ूेत आत्माह ले
मािनसह मा

काम

गिररहन्छन् भ े

चालबाजी हो । उनीह ले ःवगर्मा यु

पितत ःवगर्दूतह
छन् ।

आध्याित्मक

दशर्न

शैतानको

भएपिछ शैतानसँगै फ्याँिकएका

नै ूेत आत्मा हुन ् भनेर मािनसह लाई छकाइरहेका

दु को राजकुमार वा शैतानसँग यःतो शिक्त छ िक उसले

मािनसह लाई भ ुलाउन मरे का मािनसह का आकृितलाई ूःतुत गनर्
सक्दछ । अिन ती आकृित ती मरे का मािनसह का भूतूेत हुन ् भनेर
मािनसह लाई िवँवास िदलाउँछ । मरे का मािनसह को नक्कली

दु ःत दे खाउन शैतान खिप्पस भएको छ । ‘मरे का िूयजनह

५२

प

ःवगर्मा

रमाइलो गिररहे का छन्Õ भनेर त्यःता नक्कली आत्माह ले भन्दा धेरै
मािनसह

द

परे को पाइन्छ । त्यःता मािनसह ले ूेतात्माको

आवाजलाई िनश ोच
भनेर ितनीह लाई

पमा महण गदर्छन् । त्यो कितको खतरापूणर् छ

ान छै न । बाइबलले ःप

पमा भन्दछ, “पिवऽ

आत्मा ूंटै भन्नुहन्ु छ िक पिछ आउने समयमा छली आत्मा र

भूतूेतका िस ान्तितर मन लाएर कोही िवँवासबाट तिकर्जानेछन् । 2

झू ट बोल्ने मािनसह का छल ारा नै यो हुनेछ, जुनह का िववेक तातो
फलामले डामेको जःतो हुन्छ" 1 ितमोथी 4:1-2 ।

परमेँवरमा आःथा नराख्ने र उहाँको राज्यमा पःन तयार

नभएका मािनसह

ःवगर्मा उच्च ःथान ओगटे र रमाइलो गिररहेका छन्

भनेर शैतानले दाबी गराउन लाउँछ । अक आित्मक सं सारका किथत

जीवह

आएर कितपय समयमा मािनसह लाई चेतावनी िदएको पिन

पाउँछ र त्यो चेतावनी सत्य सािवत पिन भएको पाइएको छ ।अिन

जब ितनीह ले मािनसको िवँवासलाई िजत्छन् तब ितनीह ले यःता
िशक्षादीक्षा

वा

धमर्दशर्नह

िसकाउँछन्

िक

पिवऽ

धमर्शा लाई

ओझेलमा पादर्छन् । ितनीह ले केही सत्य कुरालाई िमसाएर ूःतुत
गछर्न ् र भिवंयवाणी गरे र भिवंयका केही कुराह
ितनीह ले िसकाएका कुराह

भन्दछन् पिन ।

भरपद छ भनेर मािनसह लाई िवँवास

िदलाउँछन् । त्यसको फलःव प ितनीह को गलत वा ॅमात्मक
िशक्षादीक्षालाई

नीितह

जनमानसले

ःवीकार

गनर्

पुग्छन्

।

परमेँवरका

र आ ाह लाई पन्छाउँछन् र अनुमहको आत्मालाई तुच्छ

ठान्दछन् । अलौिकक आत्माले काम गरे को भनेर दे खाउने त्यःतो

अध्यात्मवादले भी को परमेँवरीय ःवभावलाई ितरःकार गदर्छ र
सृि कतार्लाई ितनीह कै ःतरमा झादर्छ ।
छलले ल्याएका िविभ

मािनसह ले

टाउको

िबयाकलापह

फकार्एतापिन

दु

सक्कली होइन भनेर

ःवगर्दूतह को

सं लग्नतामा

ूदशर्न भएको शिक्तका अनेकन् अलौिकक कामह लाई मािनसह ले
ह प

ँ ा िचम्लन सकेको पाइँदैन । कितपयले टु नामुना, तन्ऽमन्ऽ
आख

५३

आिद केवल मानवीय िबयाकलापह

तर जब कितपय अलौिकक कामह

माऽ हुन ् भनेर िवँवास त गलार्न,्

ँ ाको सामु े भएको
ितनीह कै आख

दै वी शिक्तले भएका हुन ् भनेर िवँवास गनर्

दे ख्छन् तब ती कामह

बाध्य हुन्छन् । त्यःता कामह

परमेँवरको महान् शिक्तको ूदशर्न

हो भनेर िवँवास गद आफूह लाई शैतानको जालोमा पादर्छन् ।
जब

मोशाले

राजा

फारोको

अगािड

आँचयर् काम

गरे र

परमेँवरको शिक्त दे खाउन खोजेका िथए तब राजाका जादुगरह ले पिन
उनको कामलाई नक्कल गरे का िथए । (मोशाले आफ्नो ल ीलाई

राजाको सामु भ ुइँमा फ्याँक्दा, त्यो ल ी सपर् भएको िथयो । राजाका
जादुगरह ले पिन आफ्ना ल ीह

भ ुइँमा फ्याँकेर सपर्ह मा पिरणत

गरे का िथए । तर ती जादुगरका सपर्ह लाई मोशाको सपर्ले िनलेको

िथयो, ूःथान ७:१०×१२) । येशू भी को दोॐो आगमनभन्दा पिहले

शैतान “कामकाजबमोिजम पापको मािनस सारा शिक्त र छलपूणर्

िचन्हह

र चमत्कारसिहत, र नाश हुनेह लाई छलमा पान समःत

दुंटतासिहत आउनेछ, िकनिक ितनीह ले सत्यलाई ूेम गनर् र त्यसरी

बाँच्न इन्कार गरे ।" (२ थेःलोिनकी २:८,१०) । त्यसै सन्दभर्मा
ँ ाको अिघ आकाशबाट
यूह ाले यो कुरा व्यक्त गदर्छन्, “मािनसका आख
पृथ्वीमा आगो झानजःता ठू ला-ठू ला िचन्हह

पिन त्यसले गर्यो ।

पिहलो पशुको उपिःथितमा जुन चमत्कार दे खाउने शिक्त त्यसलाई

िदइएको

िथयो, त्यही

शिक्त ारा

त्यसले

पृथ्वीका

बािसन्दाह लाई

बहकायो । तरवारको चोट खाएर पिन जीिवत भएको त्यस पिहलो

पशुको सम्मानमा एउटा मूितर् बनाउने हुकुम त्यसले ितनीह लाई िदयो
। त्यस पिहलो पशुको मूितर्मा सास हािलिदने अनुमित त्यसलाई िदइयो,

ु े िक पशुको त्यो मूितर् बोल्न सकोस्, र त्यस पशुको मूितर्लाई
यस हे तल

नपुज्नेह

मािरऊन् ।" (ूकाश १३:१३×१५) ।

यहाँ केवल कुनै ठगह को बारे मा माऽ भिनएको छै न । शैतानका

फौजह ले टु नामुना-तन्ऽमन्ऽ-जादु ारा गरे का िविभ
कामह ले

ूत्यक्ष अलौिकक

मािनसह लाई धोका िदँदछन् । ती कामह

दे खावटी माऽ हुनेछन् ।

५४

केवल

बुळक
ु वगर्ह लाई पिन िच

बुझाउने

अन्धकारका राजकुमारले समाजका अत्यन्त गन्यमान्य र बुळक
ु

वगर्ह लाई पिन टु नामुना र तन्ऽमन्ऽलाई केिन्िभूत गरी दे खाएका

अध्यात्मवादलाई अत्यन्त सफा र बौि क ःतरको छ भनेर दे खाउँछ ।
ब्याख्या

गनर्

नसिकने

कितपय

मनमोहक

ंयह

ारा

शैतानले

मािनसलाई मुग्ध पादर्छ । ूेम र परोपकारको ूभावशाली िचऽणह ले

मािनसह लाई त्यही नै सत्य हो भनेर शैतानको चाप्लुसीमा फसाउँछ ।
मािनसह को आफ्नै

ान र बौि क क्षमतामा गौरव गनर् उसले अगुवाई

गदर्छ र ितनीह लाई उसले यित अह ारी बनाउँदछ िक ितनीह ले

परमिपता सृि कतार् परमे रलाई मनमनै तुच्छ ठा
जसरी

शैतानले

अदनको

बगैचामा

थाल्छन् ।

हव्वालाई

छल

गरे र

फसाएको िथयो, त्यही नीितले अिहले पिन मािनसह लाई छल गिररहे को

छ । आफू भगवान हुने ःवाथीर् मह वाकांक्षालाई उ ेिजत पारे र

शैतानले मािनसह लाई भिनरहेको छ, “ितमीह

ितमीह लाई असल र खराबको
तािन्ऽक

अध्यात्मवादले

मािनस

भगवान हुनेछौ, र

ान हुनेछ" (उत्पि

िवकिसत

जीव

हो

३:५) ।

र

आफ्नो

सत्ूयासबाट आफू भगवान हुनसक्छ भनेर िसकाउँदछ । कसैले भन्छ,
“ितमीले जे िनणर्य गर्यौ त्यो ठीक हो, िकनभने त्यो िनणर्य ितॆो िभऽी

मनले गरे को हो । ितॆो मनको राजा ितमी नै हो ।" कसै ले यो पिन
भनेर मनमा खेलाइिदन्छ, “कुनै िस
प नै हो ।"

र न्यायपरायण व्यिक्त भी को

परमेँवरको व्यवःथाको मापदण्ड मािनसको ःवभाव आफ हो

भनेर शैतानले परमेँवरको नीितलाई पापी मािनसको नीितले साटे को छ

। बौि क क्षमता दशार्उने यःतो धारणा ूगितशील भएतापिन त्यो तल

खःकाउने ूितगामी िचन्तन हो । आफूले िनधार्रण गरे को िनंकल पना

र राॆोपनभन्दा मािथ मािनस किहल्यै पिन उक्लँदैन । यिद आफ्नो

भाउलाई एकदम मािथ उचाल्ने उसको महत्वाकांक्षा हो भने त्योभन्दा

मािथ जान ऊ किहल्यै पिन अमसर हुँदैन । मािनसलाई उच्च ःथानमा
राख्ने अिधकार र शिक्त केवल परमेँवरको अनुमहमा माऽ िनिहत छ।
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मािनसलाई कुन ूगितमा लाने हो भ े कुरा मािनसकै सोचमा िजम्मा
लगाइयो भने त्यो मािनस, मािथ होइन तर तल तल झद जान्छ ।
मोजमज्जा र मनोरञ्जनमा माऽ िजउन चाहनेको िनिम्त आमह

आफ्नो ःवाथर् पूितर्को िनिम्त तँछाडमछाड गन, मोजमज्जामा

लाग्न चाहने र कामवासनालाई आपूितर् गनर् चाहने व्यिक्तको िनिम्त

तािन्ऽक वा तन्ऽमन्ऽ गन अध्यात्मवाद धमर्को खोल ओड्ने तर कम

छल दे िखने तत्व दे िखन्छ । िभऽीमनले

चाएको भ े बहानामा त्यःता

अध्यात्मवाद अत्यन्त भयानक हुन सक्दछन् । मािनसले कःतो पाप
गनर् चाहन्छ भ े ूवृि लाई शैतानले िटिपरहे को हुन्छ । अिन त्यो
ूवृि लाई पूरा गनर् उसले हर अवसर िदइरहे को हुन्छ । बािहरी

त्यो ूवृि

पमा

नराॆो भनेर दे खाइएतापिन त्यःता मािनसको चाहना पूरा

गराइ छाड्ने नीित शैतानको हो । आत्मसं यमलाई कमजोर बनाएर
शैतानले मािनसको शारीिरक, मानिसक र नैितक शिक्तलाई अशक्त

अथार्त दुबल
र् बनाइिदन्छ । जोश, सोख वा मनोरञ्जनमा मािनसह लाई

फसाएर हजार लाई उसले नाश गिररहे को छ । त्यःता मािनसका

ःवभावलाई नै उसले ज लीपनामा धकेिलिदन्छ । मािनसको िववेक वा

चेतनालाई ःवच्छ बनाउने िनहुँमा यःता अनेकन् युिक्तह ले उसको

िदमागलाई धोइिदएको हुन्छ: “कुनै पिन नीितभन्दा मािनसको बौि क
ान क्षमता मािथ छ," “ितॆो मनले जे ठीक छ भनेर दे ख्छ त्यसलाई

परमेँवरले दोषी ठहराउनुह ु " र “सबै पापह

भएकोले त्यसलाई अपराध भ

आकाँक्षाह

अ ानताले गदार् हुने

िमल्दै न" आिद ।

जब मािनसका

नै सव पिर छ र कुनै नीितभन्दा मािथ छ भनेर िवँवास

गछर्न,् ःवतन्ऽता वा आफूले चाहे को कुरामा लाग्नु जन्मिस

अिधकार

हो, मािनसको लेखा मािनसले नै राख्दछ भ े नीितह लाई ूाथिमकता

िदएर मािनस चल्छ भने कुनै पिन दे शमा ॅ

के

कोही

छक्क

पन

ठाउँ

छ

त?

ःवभावलाई उचािलराख्दा

आफ्ना

ूवल

शारीिरक

महत्वाकांक्षाह मा हजार मािनसह लाई शैतानले फसाइरहे को छ ।
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यसरी नै इसाई भनाउँदाह

समेतलाई समेटेर शैतानले हजार लाई

आफ्नो चबव्यूहमा फसाइरहे को छ ।
तर

त्यस

चबव्यूहको

फन्डाफोर

गनर् वा

प ा

लगाउन

परमेँवरले चािहँदो आत्म ान मािनसह लाई िदनुभएको छ । तन्ऽमन्ऽ

वा तािन्ऽक अध्यात्मवाद अथार्त ् भूतूेत जगाउनेको नाउँमा मािनसलाई

फसाउने आित्मक दशर्न नै परमेँवरको धमर्शा सँग सं माम गन मूल
जरो हो । मरे का मािनसह लाई केही पिन थाहा हुँदैन, जुन िदन

मछर्न ् ितनीह को चेतना, िववेक वा सोचिवचार पिन नाश

ितनीह

हुन्छ, यस सं सारमा बाँिचरहे का मािनसह को दु:खसुखमा ितनीह को
कुनै सहभािगता हुँदैन भनेर बाइबलले ःप

पमा घोषणा गदर्छ ।

िनषेिधत स ित

शैतानका दूतह ले मरे का मािनसह को आत्माको

पमा आएर

मािनसह लाई छकाउँछन् । त्यःता दे खावटी मरे का आत्मा वा भूतूेत
भ ेह सँग सम्पकर् गनर् परमेँवरले िनषेध गनुभ
र् एको छ । अ
महह बाट आएका भनेर िचिनने ती मृतआत्माह

शैतानका

फौजह

नै

हुन ्

भनेर

बाइबलले

वाःतिवक

ठोकुवा

गदर्छ

पमा
।

उदाहरणमा, १ कोरन्थी १०:२० “त्यसो होइन, तर म यही भन्न

लािगरहे छु, िक मूितर्पूजकह ले जो बिल चढ़ाउँछन्, त्यो परमेँवरलाई

होइन, तर भूतूेतलाई चढ़ाउँछन्, र ितमीह

भूतूेतसँग सहभागी होओ

भन्ने म चाहन्न"ँ ूकाश १६:१४ “14 ितनीह
दुंटात्माह

हुन ् । ितनीह

चमत्कार दे खाउने

समःत सं सारका राजाह कहाँ जाँदछन्, र

सवर्शिक्तमान् परमेँवरको महान् िदनमा यु

गनर्लाई ितनीह लाई भेला

गछर्न ् ।" परमूभ ुबाहे क हातले बनाएका मूितर्ह लाई दे वताह

भनेर

ितनीह लाई पूजाआजा गन इॐाएलीह ूित परमेँवर िरसाउनुभएको
िथयो भनेर गन्ती २५:१×३ ले यसरी बताउँछ, “इॐाएलीह

हुँदा मािनसह ले

िश ीममा

मोआबका छोरीह सँग व्यिभचार गनर् लागे ।

ितनीह ले यी मािनसह लाई ितनका दे वताह का बिलदानमा िनम्तो

िदए, र यी मािनसह ले खाएर ितनका दे वताह लाई दण्डवत् गरे ।
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यसरी इॐाएलीह

पोरको बाल दे वतालाई

पुज्न लागे

।

अिन

इॐाएलीह िसत परमूभ ु िरसाउनुभयो ।" यःता िचिनएका भनेका
छ भेषी भूतात्मा वा मािनसलाई उ ेिजत पान आत्माह सँग कारोबार

गन तत्कािलन इॐाएलीह लाई मृत्युदण्डको भागी बनाइन्थ्यो (लेवी

१९:३१,२०:२७)

।

तर

वतर्मान

पिरवेशमा

धेरै

मािनसह

भूतात्माह सँग सम्पकर् गन अध्यात्मवादी र वै ािनकह को घेरामा

परे का छन् । उनीह ले चचर्ह मा पिन आबमण गिररहे का छन्,
िवधायकह लाई पिन आफ्नो पक्षमा िलइरहे का छन् र दे शका राजा

तथा ूमुखह का कक्षह मा आफ्नो जालो िफँजाइरहे का छन् ।
मािनसह को

बीचमा

उ ेजना

फैलाउने

िबयाकलापह

आित्मक

पुनजार्गरण भनेर ूभाव पान यो भय र छल पुरानो समाजमा बोक्सी
िव ा भनेर िनन्दा गिरन्थ्यो ।
मािनसह का

तल्लोभन्दा

पिन

तल्लोःतरका

ःवभावह लाई

यो

िदइरहेको

उ ेजना गराइ ती ःवगर्बाट आएका हुन ् भनेर मािनसह लाई िवँवःत

बनाउने

बममा

“ितमीह ले

शैतानले

परमेँवरलाई

सं सारलाई
िवँवास

गर

सन्दे श

वा

नगर,

छ,

बाइबलूित

ितमीह को आःथा होस् वा नहोस्, यस सं सारमा ितॆो चाहनाअनुसार

रमाइलो गरे र िबताएपिन हुन्छ िकनभने अन्तमा ःवगर् ितमीह को घर
ःवत: हुनेछ ।" शैतानको यस आ ान परमेँवरलाई अमान्य छ भनेर
उहाँको वचनमा ःप

गिरएको छ, “िधक्कार ितनीह लाई, जसले

खराबलाई असल र असललाई खराब भन्दछन्, जसले अध्ँ यारोलाई

उज्यालो र उज्यालोलाई अध्ँ यारो मान्दछन् अिन िततोलाई मीठो र

मीठोलाई िततोको िनिम्त िलन्छन्" यशैया ५:२० ।

बाइबल कपोलकिल्पत भनेर ॅम फैलाउने ूवृि

शैतानका ॅमात्मक आत्माह

येशूका चेलाह ले लेखेका वचनह

मािनसको

पमा दे खा परे र

एक आपसमा मेल खाँदैनन् भनेर

िसकाइरहे का छन् । बाइबल दन्त्यकथा वा कल्पोकिल्पक शा

हुन ् र

पुरानो जमानाको िनिम्त हो र अिहले काम लाग्दै न भनेर शैतानले
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सं सारका मािनसह लाई िवँवास िदलाइरहे को छ । शैतान र उसका
मितयारह लाई न्याय गन िकतावलाई उसले ओझेलमा पािररहे को छ

। यस सं सारका मुिक्तदाता येशू अ

जःतै सवर्साधारण मािनसभन्दा

उच्च छै न भनेर उसले ूचारवाजी गदर्छ । अध्याित्मक चमत्कारलाई

िवँवास गनह ले उ ारकतार्को आँचयर्काम कुनै असाधारण होइन
भनेर दे खाउन खोज्दछन् । ितनीह

आफले गरे का आँचयर् काम वा

जादु टु नामुना र मन्ऽतन्ऽले येशूको कामलाई माथ गछर् भनेर उहाँलाई

च ुनौित िदन ूयत्न गदर्छन् ।

इसाई धमर्को खोल ओढे र पिन जादु, टु नामुना र तन्ऽमन्ऽ गन

अध्याित्मकवाद

िसकाएका िव ाह

वतर्मान

जगतमा

फैिलरहे को

छ

।

तर

त्यसले

अःवीकायर् छ र लुकाउन सिकँदै न । बाइबलको

खोल ओढे का यःता िव ा खतरापूणर् छ, चलाखीपूणर् छ र छली छ ।
यसले येशूलाई िवँवास गछु र्, बाइबललाई पिन मान्छु भनेर दे खावटी

दाबी गदर्छ । तर मन पिरवतर्न नभएका मािनसह लाई खुशी पानर्

यःता मािनसह ले बाइबललाई व्याख्या गदर्छन् । परमेँवरको मुख्य

ःवभाव ूेम भएतापिन त्यस ूेमलाई उसले कमजोर मानिसक तृंणामा

झादर्छ । पापूित परमेँवरको ितरःकारलाई वेवाःता गद पिवऽ दश
आ ाका

िनदशनह लाई

त्यःता

धमर्को

खोल

ओढे काह ले

पन्छाइिदन्छन् । अनेक िकिसममा काल्पिनक र दन्त्यकथाह ले
मािनसह लाई मुग्ध पादर्छन् र

िवँवासको जग बाइबललाई ितरःकार

गनर् ितनीह ले उक्साउँछन् । पिहलाको जःतै येशूलाई अःवीकार

गदर्छन्, तर मािनसह ले त्यो छललाई छु
माऽ

मािनसह

ाउन सक्दै नन् ।

टु नामुना, तािन्ऽक िव ाह को छली शिक्तको बारे मा थोरै लाई

ान छ । आफ्नो उत्सुकता वा कौतुहलतालाई मेटाउन धेरै
त्यःता

िव ाको

धरापमा

पदर्छन्

।

भूतात्माह को

िनयन्ऽणमा आफूलाई सुिम्पने सोच भयानक छ भनेर ितनीह ले

ठान्दछन् । तर ितनीह

अिन िवःतारै िवःतारै ितनीह

नै िनषेिधत क्षेऽमा पःन साहस गदर्छन् ।
शैतानको अिधनमा पदर्छन् र ितनीह को

इच्छािवपरीत नै ितनीह लाई िनयन्ऽण गद उसले आफ्नो काबुमा

५९

राख्दछ । जब एकफेरा ितनीह

शैतानको बाटोितर मन फकार्उँछन्

तब शैतानले ितनीह लाई कव्जामा िलन्छ । यिद ितनीह ले िभऽी

बन्दनदे िख परमेँवरको पुकारा गरे भने माऽ ितनीह लाई शैतानको
कव्जाबाट राहत िमल्दछ नऽ भने कुनै शिक्तले पिन ितनीह लाई

सहायता गनर् सक्दै न ।

जानी जानी पापलाई खेलाइरहने सबैजनाले शैतानको आकषर्णमा

आफूह लाई िनम्त्याइरहे का हुन्छन् । परमेँवरबाट ितनीह

आफूलाई

अलग राख्दछन् र परमेँवरका दूतह को हे रचाहबाट आफूह लाई

पन्छाउँछन् । यःतो पिरिःथितमा ितनीह ले आफूह लाई असुरिक्षत

घेरामा पादर्छन् ।

“जब मािनसह ले ितमीह लाई भूतूेत खेलाउने र तन्ऽमन्ऽ

गन धामीझाँबीसँग सल्लाह लेओ भनी भन्लान्, तब के मािनसह ले

आफ्ना

परमेँवरकहाँ

गएर

सोध्नुपदन

र? जीिवतह का

िवषयमा

ितनीह

यस वचनअनुसार बोलेनन् भने ितनीह िसत िबहानको िमरिमरे

मरे काह लाई िकन सोध्ने? व्यवःथा र गवाहीकहाँ जाओ ! यिद
उज्यालो पिन छै न" यशैया ८:१९,२० ।
यिद

बाइबलले

िसधा

िसकाएको

मािनसको

ःवभाव

मरे काह को िःथितलाई ःवीकार गनर् राजी भएको भए ितनीह

र

शैतानले

ल्याउने टु नामुना, तन्ऽमन्ऽ र जाली चमत्कारह को फन्दामा पन
िथएनन्। तर कैय ले परमेँवररले िदनुहन
ु े आत्म ानको ज्योितलाई

ँ ा िचिम्लन्छन् । यःता मािनसह
महण नगनर् आख

जालह मा

पदर्छन्

।

"नाश

हुनेह लाई

छलमा

आफूले बुनेका
पान

समःत

दुंटतासिहत आउनेछ, िकनिक ितनीह ले सत्यलाई ूेम गनर् र त्यसरी

बाँच्न इन्कार गरे । 11 यसैकारण ितनीह ले झू टा कुरामा िवँवास

ग न् भनेर परमेँवरले ितनीह मािथ एक शिक्तशाली ॅम पठाउनुहन्ु छ,
तािक सत्यमािथ िवँवास नगन, तर अधािमर्कतामा आनन्द मनाउने सबै
जना दोषी ठहिरऊन्" २ थेःसोलोिनकी २:१०,११ ।

६०

जो मािनसह

तन्ऽमन्ऽ, धामीझाँबी वा तािन्ऽक िव ाह को

िवरोध गदर्छन् ितनीह ले शैतान र उसका मितयारह लाई ूहार
गिररहेका हुन्छन् । ःवगर्का दूतह ले नघचेिट ल
े शैतानले आफ्नो

क्षेऽबाट एक इन्चपिन छोड्दै न । भी को समयमा जःतै उसले पिवऽ

धमर्शा

बाइबललाई उ ृत गनर् सक्दछ । बाइबलका िशक्षाह लाई

उसले बग्ँ याइिटँग्याइ पािरिदन्छ । यःतो किठन पिरिःथितमा अिडग
भएर बःनका लािग मािनसह ले धमर्शा
आवँयक छ ।

बाइबल धमर्शा को

पिरिचत िमऽ र नातेदारह

बाइबलको गवाहीलाई बुझ्नु

ानलाई बुझ्नु

जःतै शैतानका दु

आत्माह

दे खा पदर्छन् । मािनसह लाई माया गरे को झ दे खाएर ितनीह लाई

सहानुभिू त दे खाउँछन् र अनेकन् चमत्कार काम गरे र आफूितर आकिषर्त

गदर्छन् ।

बाइबलले

िसकाएका

सत्यलाई

जानेर

हामीले

त्यःता

ान हुँदैन र जो भूतूेत भएर दे खापदर्छन्, ितनीह

केवल

चिरऽको सामना गनुप
र् दर्छ िकनभने बाइबलले भन्दछ मरे कालाई केही

कुराको पिन

शैतानका मितयारह
सबैजना

हुन ् ।

जसको

आःथा

र

िवँवास

परमेँवरको

वचनमा

आधािरत हुँदैन, ितनीह ले धोका पाउनेछन् र शैतानको शिक्तले

ितनीह लाई िजत्नेछन् । अनेकन् अधमीर् छलह
गदर्छन् र त्यःता छली कामह

जसले परमेँवरको सत्य

मानेर

आफ्ना

गरे र शैतानले काम

अिधकतम माऽामा बढ्नेछन् । तर

ानको खोजी गदर्छ र परमेँवरका आ ाह

आत्माह

चोखो

राख्दछ

ितनीह लाई

परमे रको

सत्यताले सुरिक्षत राख्दछ । उहाँलाई िवँवास गन उहाँका जनह

जसले

शैतानलाई

िजत्न

चाहन्छ

ितनीह को

उ ारको

िनिम्त

उ ारकतार्ले ःवगर्का ूत्येक ःवगर्दूतलाई खटाउनुहन्ु छ चाहे एक जना

िवँवासीलाई माऽ िकन नहोस् । पापीह ले दण्ड भोग्नुपदन भनेर
कितपय

मािनसह

बनाउँछन्।

क को

िवँवास
िदनमा

गदर्छन्
सुरक्षा

र

िदन

आफूह लाई

परमेँवरले

ढु क्क

उपलव्ध

गराउनुभएको सत्य वचनलाई ितरःकार गन र पापीह ले दण्ड पाउँदैन
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भनेर िवँवास गन मािनसह ले शैतानले उपलव्ध गराएका ॅमलाई

ःवीकार गरे का हुन्छन् । भूतूेत, तन्ऽमन्ऽ, धामीझाँबी आिदको खोल
ओढ्दै शैतान
।

िखल्ली

अध्यात्मवादी बनेर दे खापदर्छ र मािनसह लाई छकाउँछ

उडाउनेह ले

मुिक्तको योजनाको

बारे मा र सत्यलाई

ितरःकार गनह ले दण्ड पाउनेछ भनेर िसकाउने धमर्शा को
उपहासको

ानलाई

पमा ूयोग गदर्छन् । परमेँवरको आ ा वा नीित

िनदशनलाई पालन गन महान् िचन्तकह लाई ितनीह ले अन्धिवँवासी,
सं कुिचत र कमजोर मािनसह

भनेर हे ला गदर्छन् । शैतानको

आकषर्णमा आफूलाई यसरी पादर्छन् र उससँग यसरी एकमत हुँदछन्
िक उसको आत्मालाई आफ्नो जीवनमा घुसाएका हुन्छन् र उसको
जालोबाट छु ि न अिलकित मन पिन लगाउँदैनन् ।

अदनको बगचामा हव्वालाई िदएको शैतानको आँवासन नै

उसको कामको जग िथयो । उसले भनेको िथयो, “ितमीह

मदनौ ।

ँ ा खुल्नेछन्, र असल र खराबको
िदन ितमीह का आख

ान पाएर

िकनिक परमेँवर जान्नुहन्ु छ िक जुन िदन ितमीह
ितमीह

परमेँवरजःतै हुनेछौ” उत्पि

क्षणमा उसको जालोको उत्कृ

त्यो खान्छौ त्यही

३:४,५ । सं सारको अिन्तम

काम दे खापनछ । अगमवक्ताले

भ ुभएको छ, “तब मैले अिज रको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट र
झू टो

अगमवक्ताको

आत्माह

मुखबाट

भ्यागुताह

िनिःकरहे को दे ख । ितनीह

हुन ् । ितनीह

जःता

तीनवटा

घृिणत

चमत्कार दे खाउने दुंटात्माह

समःत सं सारका राजाह कहाँ जाँदछन्, र सवर्शिक्तमान्

परमेँवरको महान् िदनमा यु

गनर्लाई ितनीह लाई भेला गछर्न ् ।

“हेर, म चोरजःतै आउनेछु । त्यो धन्य हो, जो जागा रहन्छ र आफ्नो

वःऽको रक्षा गछर् । नऽता त्यो ना ै िहँ नेछ, र त्यसको नग्नता

दे िखनेछ” ूकाश 16:13-15 ।

परमेँवरको वचनमा िवँवास राख्दै उहाँको शिक्तमा भर नपन

सं सारका सबै मािनसह

उसको चबव्यूहमा परे र सखाप हुनेछन् ।

शैतानको सत्यानाशको जालोमा मािनसह

आकिषर्त भइरहे का छन् ।

जब परमे रको बोध पोिखन्छ, अिनमाऽ ितनीह
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व्युिँ झनेछन् ।

६

सत शाि त
जहाँ जहाँ परमेँवरको वचन सही पमा ूचार गिरएको िथयो

त्यहाँ त्यहाँ परमेँवरले काम गिररहे को नितजा दे िखएको िथयो।
पापीह ले ितनीह को चेतना जािगरहे को अनुभव हुन्थ्यो। ितनीह को
मन र िदमागमा आफूह
िथयो।

परमेँवरको

दोषी भएको गिहरो पमा ःवीकानर् पुगेको

धािमर्कताको

आभास

पाएर

ितनीह ले

यसरी

िचत्कार गरे का िथए, “हाय, म कःतो दु:खी मािनस! यस मृत्युको
शरीरबाट मलाई कसले छु टाउला?" रोमी ७:२४। जब ितनीह लाई
बूसको बारे मा आत्म ान ूकट गराइएको िथयो तब आफ्नो पापलाई

धुन कुनै थोक होइन केवल भी को धािमर्कताले माऽ हुन्छ भनेर

ितनीह ले दे खेका िथए। “परमेँवरले भींटलाई उहाँको रगत ारा

ूायिँचतको बिलदानःव प ूःतुत गनुभ
र् यो, जुन ूायिँचत िवँवास ारा
महण गनुप
र् दर्छ। यो काम परमेँवरले आफ्नो धािमर्कता दे खाउनलाई

गनुभ
र् यो, िकनभने उहाँको ईँवरीय धै यम
र् ा अगािडका पापह लाई उहाँले
ु न्ु छ र येशूमा
वाःता गनुभ
र् एको िथएन। परमेँवर आफै धमीर् हुनह

िवँवास राख्नेह लाई उहाँले धमीर् ठहराउनुहन्ु छ भन्ने कुरा ूमाण

र् यो।" रोमी 3:25-26। हो
गनर्लाई उहाँले वतर्मान समयमा यो गनुभ

ितनीह को िवगतको पाप पखाल्न केवल येशूको रगतले माऽ हुन्छ

भनेर ितनीह ले ःवीकार गरे का िथए।

ती मािनसह ले येशूमा िवँवास गरे , बि ःमा िलए र नयाँ

जीवन िलएर अगािड बढे का िथए। परमेँवरको पुऽको िवँवासले

उहाँको पाइलामा चल्न, उहाँको ःवभावलाई ूितिवम्ब गनर् र जसरी

ु न्ु थ्यो त्यसरी नै चोखो हुन ितनीह
उहाँ चोखो हुनह

उत्सुक िथए।

िवगतका घृिणत कुराह लाई अिहले ितनीह ले मन पराउन थाले र

पिहला मन पराएका कुराह लाई अिहले घृणा गनर् थाले। अह ारी
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मािनसह
ठा ेह

मािनसह

नॆ भए, व्यथर् र आफ्नो माऽ भाउ खोजी अ लाई िनच

गम्भीर भए र सरल भए। जँ

ाहाह

सुिीए, चिरऽहीन

आदशर्वान भए। यःता कुरामा इसाईह ले ध्यान िदन थाले,

“ितमीह का िभऽी

दयलाई भलो र शान्त आत्माको अिवनाशी रत्नले

सजाओ, जो परमेँवरको

िंटमा सा॑ै मूल्यवान् छ। िकनिक यही

िकिसमले अिघअिघ परमेँवरमा आशा राख्ने पिवऽ ःऽीह ले पिन

िस ार गथ, र आफ्ना पितका अधीनमा बःथे।" 1 पऽुस 3:4-5।

पापीह लाई िवनॆ िनवेदन गद आित्मक पुनजार्गरणको बुलन्द

आवाज उठे को िथयो। ःवाथर् त्याग गनर् खुिम्चनेह बाट होइन तर

भी को िनिम्त क

पाउँदा अवसर ठा ेह

आनिन्दत हुन्थे। त्यःता

िवँवासीह को िवँवासको फल मािनसह ले दे खेका िथए। येशूको

नाउँ िलनेह को जीवन काँच ुली फेिरएको जनमानसले हे न र् पाएका िथए।

बखत बखतमा हुने आित्मक जागरणमा त्यःता खालका नितजाह
िवगत समयमा हुन्थे।

तर आधुिनक समयमा हुने कितपय आित्मक पुनजार्गरण

ाक्कै

उल्टो भएको पाइएको छ। परमेँवरमा नयाँ जीवन पाए ँ भनेर
कितपयले दाबी त गछर्न ् र साथै चचर् चचर्ह मा धेरै मािनसह

बिढरहे का पिन छन्। त्यसको अनुपातमा िवँवासको दाबीसँग वाःतिवक

आित्मक जीवन गुणात्मक पाइरहे को छै न। सु

सु मा जागृितले

जलेको आगो िवःतारै िवःतारै िनभेर गएको पाइएको छ ।

लोकिूय पुनजार्गरणले मािनसको तत्कालीन भावनालाई उ ेिजत

पादर्छ। आँचयर् र नयाँ नयाँ कुराह को सोख गनह को उत्सुकता

मेटाइिदएको हुन्छ। तर येशूमा नयाँ जीवन पाए ँ भनेर दाबी गन त्यःता

मािनसह को बाइबलका सत्य वचनह ितर ध्यान त्यसरी जाँदैन।
उ ेजना िदने धािमर्क कायर्बमह

आकिषर्त हुँदैनन्।
साँचो

भएन भने त्यःता मािनसह

चचर्ूित

दयले मनपिरवतर्न भएको मािनसको महान् िवषयवःतु नै

परमेँवरसँगको सम्बन्ध र अनन्त जीवन हुन्छ। वतर्मान लोकिूय
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चचर्ह मा परमेँवरूित भारी समपर्ण दे खाएको जोश खोइ? इसाई भय

भनेर दाबी गनह ले सं सारूित मोह र आफ्नो अहं लाई त्यागेको हुँदैन।

िवनॆ र अ ूितको िहतलाई बढी ूाथिमकता िदने येशूको चिरऽलाई
प

ाउन आफूलाई त्याग गनर् नचाहे को ितनीह ले दे खाउँदछन्।

ु न्दा अिघको िःथितभन्दा त्यःतो फरक
इसाई हुनभ

त्यःता मािनसह

ँ ै न। धेरै जसो चचर्ह मा ई रीय ःवभाव ूत्यक्ष
दे िखद
दे िखएको छ।

पमा हिटरहे को

भी का सत अनुयायीह

िवँवासमा ॑ास आउने बम जताततै फैिलरहे तापिन भी का

सत अनुयायीह

िविभ

चचर्ह मा छन्। परमेँवरको न्याय यस

सं सारमा िभिऽनुभन्दा पिहले

परमेँवरका जनह को बीचमा यःतो

खालको आित्मक पुनजार्गरण भएको मािनसह ले दे ख्नेछन् जुन ूथम
येशूका

शताब्दीका

चेलाह को

पालादे िख

भएको

िथएन।

पिहलो

शताब्दीमा भएको जःतो जागृितले भक्तह को ई रीय ःवभावलाई

दे खाउनेछ। परमेँवरको आत्मा ितनीह मािथ खन्याइनेछ। सं सारूित

मोहले जरा गािढएका र परमेँवरको वचनबाट टािढएका चचर्ह बाट
धेरै मािनसह

छु ि नेछन्। िविभ

चचर्का धेरै धमर्ग ु

र मािनसह ले

ती महान् सत्यह लाई ःवीकार गनछन् जसले मािनसह लाई येशूको

दोॐो आगमनको िनिम्त तयार पादर्छन्।

मािनसह का शऽुले त्यस पुनजार्गरणको ूिबयालाई बाधा िदन

चाहन्छ। त्यस महान् पुनजार्गरण अिभयानको समय पिहला उसले
नक्कली पुनजार्गरणलाई घुसाउन ूयास गनछ। त्यसले

सक्कली

पुनजार्गरणलाई रोक्न भरमग्दुर ूयत्न गनछ। उसको मातहतमा आउन

सक्ने चचर्ह मा यःतो िकिसमका िवशेष आिशषह

उसले खन्याउनेछ

जुन ् परमेँवरबाटै हो भनेर उसले िवँवास िदलाउँछ। जमातका जमात

मािनसह

जोशले उ ेिजत हुनेछन्। “परमेँवरले अचम्म तिरकाले

काम गिररहनुभएको छ" भनेर ितनीह ले दाबी गनछन् तर अक

आत्माले काम गिररहे को हुन्छ। आित्मक जागरण वा धमर्को लुगा
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लगाएर शैतानले आफ्नो ूभाव इसाई जगतमा फैलाउन ूयास गनछ।
यःतो खालको पुनजार्गरणमा जोश र भावनात्मक उ ेजनाले अ

कुरालाई माथ गनछ। मािनसह लाई गलत बाटोमा लान सत्यसँग

झुटलाई िमसाएर ितनीह लाई ढु क्क बनाउनेछ।

तै पिन परमेँवरको वचनको ज्योित अगािड त्यःता खालका

आित्मक पुनजार्गरण अिभयानको ःवभावलाई ठम्याउन गार्हो हुँदैन।

जहाँ बाइबलको गवाहीलाई वेवाःता गदर्छ, सं सारको मोह र ःवाथर्लाई
त्याग्न आ ान गिरएको सरल र आत्मआलोचना गन सत्यबाट िप

फकार्उँछ त्यहाँ परमेँवरको सत आिशष् खिनएको छै न भनेर हामी
हुनपु दर्छ।

िनिँचत

“ितनीह को

फलले

ितनीह को

ुँ

ःवभावलाई

ितमीह ले पिहचान गनु"र् (म ी ७:१६) भ े येशूको नीितले ती

अिभयानह

परमेँवरको काम होइन भनेर दे खाउनेछ।

शैतानका िविभ

वचनलाई

सुरक्षाकवचको

िसकाएका िविभ

जालह बाट सुरिक्षत हुन परमेँवरको सत्य
पमा

िभनुप
र् दर्छ।

परमेँवरको

सत्यह लाई वेवाःता गदार् दु को ढोकाह

वचनले

यस

सं सारमा जताततै खोिलएका छन्। परमेँवरको दश आ ाका गिरमामय

आवँयकता धेरै मािनसह को नजरबाट हराइरहे को छ। परमेँवरको

दश आ ाूितको गलत धारणाले इसाई भए ँ भनेर दाबी गनह को
बीचमा पिन गलत पिवऽताको

ान पसेका छन् जसको फलःव प

धमर्परायणता र नैितक ःतरमा कमसल हुँदै गइरहे को छ। हामीह को

समयमा हुने आित्मक पुनजार्गरणमा परमेँवरको आत्माले िकन काम
गिररहेको छै न भ े रहःय उपरोक्त तथ्यले बताउँछ।

ःवतन्ऽ बनाउने परमेँवरको व्यवःथा

भी को मृत्युले परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह लाई

िनलम्बन गिरयो भनेर धेरै इसाई धािमर्क गु ह ले िसकाउँदछन्।

कसैले ती आ ाह लाई अत्यन्त बोिझलो भार भनेर िसकाउँदछन् भने

कसैले सुसमाचार पाएपिछ मािनस ःवतन्ऽ भयो त्यसकारण त्यस
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आ ाको बन्धनमा पनुर् आवँयक छै न भनेर मनलाई खुशी पानर्
खोज्दछन्।

तर परमेँवरका अगमवक्ता र ूेिरतह ले उहाँको दश आ ा

वा पिवऽ व्यवःथाको बारे मा त्यःतो धारणा राखेका िथएनन्। राजा

दाउदले भनेका िथए, “म ःवतन्ऽ भएर िहँ नेछु, िकनिक मैले तपाईंका
आदे शह

खोजी िनकालेको छु ।" भजन ११९:४५। दश आ ाको

बारे मा ूभ ुको चेला याकूवले

भन्दछन्, “तर त्यो मािनस जसले

व्यवःथालाई हे दर्छ र त्यसै मा लािगरहन्छ, अिन

ःवतन्ऽता िदने शु

सुनेर िबिसर्हाल्ने होइन तर काम गन पिन हुन्छ, त्यसले चािहँ आफूले

गरे को काममा आिशष् पाउनेछ।" याकूब १:२५।ूकाशको पुःतकको
लेखक यूह ाले त्यःता भक्तह मािथ आिशष् उच्चारण गरे का िथए
धन्य हुन ् जसले परमेँवरका आ ाह

जसले “ितनीह

ितनीह ले जीवनको

पालन गछर्न,्

खको अिधकार पाउनेछन् र सहरको ढोकािभऽ

जान पाउनेछन्।" ूकाश २२:१४। (यही पदलाई नेपाली बाइबल र
अ

कितपयले “जीवनका वृक्षको हक पाउन र सहरका ढोकाह बाट

िभऽ पःन पाऊँ भनी आफ्ना वःऽ धुनेह

्
धन्यका हुन।"
भनेर

अनुवाद गरे का छन्। तर मीक वा बाइबलको सु को अनुवादमा
“आ ाह ॰॰॰" भनेका छन्। ूकाश १४:१२ले पिन दश आ ाूित

यूह ा ःप

भएको दे खाइएको छ, “परमेँवरका पिवऽ जनह , जसले

परमेँवरको वचन (आ ाह ) मान्छन् र ूभ ु येशूमा िवँवास राख्छन्,
ितनीह

िःथर भएर बःनुपछर्।"×अनुवादकको िटप्पणी)।

यिद परमेँवरका आ ाह

वा व्यवःथाको पिरवतर्न भएको भए

वा त्यसलाई पन्छाइएको भए मािनसको पापको दण्ड भोग्न येशूको

मृत्युको आवँयक िथएन। “आफ्नो धािमर्कताको खाितर आफ्नो
व्यवःथा

र

िशक्षालाई

गौरवशाली

बनाउन"

(यशैया

४२:२१)

परमेँवरको पुऽ आउनुभयो। येशू आफैले भ ुभयो, “मोशाले िदएको

व्यवःथा र अगमवक्ताह ले भनेका कुरा र
नसम्झ। म र

गनर् म आएको हुँ भन्ने

गनर् होइन,ँ तर पूरा गनर् आएको हुँ। साँच्चै म
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ितमीह लाई भन्छु , आकाश र पृथ्वी िबतेर नगएसम्म परमेँवरको

व्यवःथाको सानोभन्दा सानो कुरा पिन पूरा नभई छोड्नेछैन।" म ी

5:17-18।

आफ्नो बारे मा उहाँले यो घोषणा गनुभ
र् यो, “मेरो

परमेँवर! म तपाईंको इच्छा पालन गनर् कित मन पराउँछु! तपाईंको
िशक्षा मेरो मनमा राख्छु ।” भजन सं मह ४०:८।

परमेँवरको आ ा वा व्यवःथा अपिरवतर्नीय छन्। दश आ ा

वा परमेँवरले आफ्नै हातले कँ ु दे र मोशालाई िदनुभएको नीित त्यसको
ु न्ु छ र उहाँको व्यवःथा ूेम
लेखकको चिरऽ हो। परमेँवर ूेम हुनह
हो। “माया गनले अकार्को कुभलो गदन। यसै कारण माया गनुर्

व्यवःथा पूरा गनुर् हो।" रोमी १३:१०। भजनसं महको रचियताले

भन्छन्, “तपाईंको धािमर्कता सदाकाल रहनेछ र तपाईंको व्यवःथा सध

सत्य छ।॰॰॰म तपाईंको व्यवःथाबारे गाउनेछु िकनभने तपाईंका

आ ाह

धािमर्क छन्।" भजनसं मह ११९:१४२,१७२। दश आ ा

वा परमे रको व्यवःथा यसको लेखक जि कै िःथर छन्।
परमेँवरका आ ाह

सम्मत मािनसह लाई ल्याउने काम

आत्मपिरवितर्त र पिवऽ जीवनको काम हो। सु मा परमेँवरको
व्यवःथासँग मािनसको अत्यन्त तालमेल िथयो। तर पापले गदार् मािनस
सृि कतार्सँग
नीितिव

यु

अलिगनुपर्यो।

मािनसको

दय

ःव:त

परमेँवरको

गछर्। “शारीिरक ःवभावको अधीनमा चल्ने मािनस

परमेँवरको िवरोधी हुन्छ िकनभने उसले व्यवःथा पालन गरे को हुँदैन

र पालन गनर् पिन सक्दै न।" रोमी ८:७। मािनस परमेँवरसँग िमलोस
र उसको सृि कतार्सँग तालमेल होस् भनेर नै “परमेँवरले सं सारलाई
अत्यन्त ूेम गनुभ
र् यो र आफ्नो एक माऽ पुऽलाई िदनुभयो।" यूह ा

३:१६। तर नयाँ जन्मबाटमाऽ त्यो िःथितमा मािनस आउनसक्छ
िकनभने कोही नयाँ गिर जन्मेन भने उसले परमेँवरको राज्यलाई दे ख्न
सक्दै न।" यूह ा ३:४।

६८

पापी छु भनेर ठहिरनु

यिद कोही मािनस परमेँवरसँग िमल्न चाहन्छ भने उसले

चाल्नुपन पिहलो कदम आफू पापी छु
बाइबलले ःप

भनेर ठहर गनुर् पदर्छ।

पमा भन्छ, “पाप गिररहनेह लाई व्यवःथा नमानेको

दोष लाग्छ िकनभने व्यवःथा नमान्नु पाप हो।" 1 यूह ा 3:4 र

“व्यवःथा पालनले कोही पिन परमेँवरको अगािड ठीक ठहिरनेछैन

िकनभने व्यवःथाले त मािनसले गरे को पाप िचनाइिदन्छ।" रोमी

३:२०। आफ्नो दोष हेन र् परमेँवरको िस
चिरऽलाई

जाँच्नुपछर्।

त्यस

ऐनाले

ऐनालाई हे रेर आफ्नो

परमेँवरको

िस

दे खाउँछ जसले गदार् पापीले आफ्नो चिरऽको खोट दे ख्छ।

चिरऽलाई

परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाले मािनसको पापलाई

औ ंल्याउँछ तर त्यसले पापको औषिध उपलव्ध गराउँदैन। आ ा

उल न गनले मृत्युमा सहभागी हुनपु छर् भनेर त्यसले घोषणा गछर्।
पापले ूदुिषत भएको मािनसलाई शु

पानर् वा त्यसको दोषबाट मुक्त

हुन केवल भी को सुसमाचार माऽ एउटा उपाय छ। परमेँवरितर

फकर उसले पँचाताप गनुप
र् छर् िकनभने उसले परमेँवरको आ ालाई

र् एको भी मा
उल न गरे को िथयो। उसलाई पापबाट मुक्त गराउन मनुभ
उसले िवँवास गनुप
र् छर्। “परमेँवरले भींट येशूलाई हाॆो लािग
ूायिँचतको

बिलदानःव प

परमेँवरले

पापको

िदनुभएर

उहाँको

रगत

हाॆो

लािग

बगाइएको हो भनी िवँवास गन मािनसको पाप मेिटिदनुभएको छ।
सजाय

भींटमा

िदएर

आफलाई

न्यायी

दे खाउनुभयो। परमेँवरले भींट आउनुभन्दा पिहले आफ्नो िरस थामेर
मािनसलाई पापको सजाय िदनुभएन।" रोमी ३:२५ लाई उसले
आत्मसात् गनुप
र् छर् अिन ऊ परमेँवरको सन्तान हुनसक्छ।
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पन्ीौ शताब्दीको इसाई सुधारवादी धमर्ग ु ले पापको क्षमा र मुिक्तको
पन्ी

बारे मा िचऽण गदर्छन्

शताब्दीको रोमन

क्याथोिलक चचर्को िभक्षु मािटर्न

लुथरले परमेँवरसँग शािन्त खोज्न चाहे का िथए। त्यसले गदार् उनी
िभक्षुको जीवन िबताउन इसाई गुम्बामा गए। त्यहाँ उनले एकदम

तल्लो ःतरको काम गनर् कडा पिरौम गनुप
र् रे को िथयो। त्यि माऽ

नभएर उनले घर घरमा गएर िभक्षा माग्नुपरे को िथयो। धै यस
र् ाथ त्यो
अपमानजनक काम उनले गरे । उनको पाप कटाउन ती कामह
गनुप
र् छर् भनेर उनले िवँवास गरे का िथए।

आफ्नो पापलाई कटाउन उनले

कठोर पिरौमको जीवन

िबताए। अनेक उपवास बसे। िदनरात जामन बसे, भजनिकतर्न गरे ।
आफ्नो पापी ःवभावलाई दबाउन उनले आफूले आफूलाई नै साःती

िदए।

पिछ उनले भनेका िथए, “यिद कोही िभक्षुले िभक्षुको अथक

ूयास ारा ःवगर् कमाउन सक्छ भने िनँचय नै म पाउँछु होला।॰॰॰यिद
त्यो अथक ूयास मैले जारी राखेको भए म मृत्युको मुखमा पिरसकेको

हुन्थ।" उनको अनेक त्याग र तपःयाले उनको आत्माले शािन्तको

राहत पाएको अनुभव गनर् सकेको िथएन। अन्तमा आएर उनी

नैराँयको खाडलमा पुन र् लागेका िथए।

जब मुिक्त पाउने आशा मरे को अनुभव उनलाई भएको िथयो,

त्यसबेला परमेँवरले उनको िनिम्त एक जना िमऽ खडा गनुभ
र् यो।

उनको नाउँ िथयो ःटाउिपज। ःटाउिपजले परमेँवरको वचनबाट

लुथरको िदमाग खोिलिदए। आफूबाट नजर िझकेर येशूितर लगाउन

लुथरलाई उनले सुझाव िदए। उनले लुथरलाई भने, “तपाईँको पापको
िनिम्त आफूलाई साःती िदनुभन्दा ब

मुिक्तदाताको पाखुरामा तपाईँले

आफूलाई सुम्पनुहोस्। उहाँको धािमर्क जीवनलाई मध्यनजर राखेर

उहाँमािथ भर पनुह
र् ोस्। पापको क्षमा पाउन तपाईँको िनिम्त येशू

मनुभ
र् यो भनेर िवँवास गनुह
र् ोस्। परमेँवरको िनगाहा तपाईँले पाओस्
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भनेर ढु क्क पानर् उहाँको पुऽ मानव अवतार िलएर आउनुभयो।

तपाईँलाई पिहला ूेम गनलाई तपाईँले ूेम गनुह
र् ोस्।" त्यस िमऽको

वचनले लुथरको मनलाई गिहरो ूभाव पार्यो। उनको छटपिटएको
मनमा शािन्त छायो।
आवाज

पिछ

लुथरले

िनकाल्यो।

चचर्को

पापको

म बाट

िघनलाग्दो

गम्भीर

चेतावनीको

चिरऽको

बारे मा

बुलन्द
उनले

मािनसह को सामु भन्डाफोर गरे । पापबाट मुक्त हुन र त्यसको

ँ ाट उिम्कन मािनसको अथक ूयासबाट असम्भव हुन्छ भनेर
सजायब
उनले िसकाए। परमेँवरितर फकर पँचाताप गदार् र भी मािथ

िवँवास गदार्माऽ पापीले मुिक्त पाइन्छ भनेर उनले ूचार गरे । भी को
अनुमहलाई िक

सिकँदै न। त्यो िस मा पाइने वरदान हो। तत्कालीन

ूचिलत रोमन क्याथोिलक चचर्ले िसकाएको पापबाट मुिक्तको िनिम्त

पैसा ितरे र ूमाणपऽ िलने कामलाई रोक्न अनुरोध गरे । पापबाट
मुिक्तको

िनिम्त

बूसमा

टाँिगएको

उ ारकतार्लाई

हे न र्

उनले

मािनसह लाई अनुरोध गरे । उनले आफ्नै दु:खदायी अनुभवको बारे मा
सुनाए र ौोताह लाई उनले भने िक भी मा िवँवास गरे पिछ माऽ

उनले शािन्त र आनन्द पाए।

र् यो भन्दै मा के उहाँका आ ाह
तर परमेँवरले हाॆो पाप क्षमा गनुभ
पालन गनर्बाट हामी मुक्त हुन्छ त?

के क्षमा पाएको पापीले अब परमेँवरका आ ाह

पालन नगनर्

ःवतन्ऽ हुन्छ त? पावलले भन्दछन्, “परमेँवरको सामु िवँवास ारा
ठीक ठहिरन्छ भने के परमेँवरको िनयमचािहँ काम नलाग्ने हुन्छ त?

अहँ होइन। ब

हामी उहाँको िनयमलाई साँचो

पले मान्छ ।" रोमी

३:३१। “त्यसो भए हामीले के भन्ने? के परमेँवरको अनुमह धेरै

र् ँद
पाइरहन हामी पाप गिररह त? अहँ, त्यसो गनुह
ु ै न। पापको लािग त
हामी मुदार् ह , मुदार् कसरी अब पाप गरे र िजउन सक्छ? 3 ितमीह लाई

थाहै छ, हामीले भींटमा बिप्तःमा पाउँदा उहाँसँगै एक भएर मर्य ।"
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रोमी 6:1-3। येशूको चेला यूह ाले पिन यो घोषणा गदर्छन्, “िकनभने
परमेँवरको आ ा मान्नु नै उहाँलाई ूेम गनुर् हो। उहाँका आ ाह

त्यित किठन छै नन्।" १ यूह ा ५:३। जब कुनै मािनसले येशूलाई

िवँवास

गरे र

नयाँ

जन्मको

अनुभव

गछर्

परमेँवरसँग तालमेल हुन्छ र उहाँका आ ाह

जब कोही पापी पिरवतर्न हुन्छ तब ऊ

भने

त्यो

व्यिक्तको

सम्मत ऊ िहँडछ।

मृत्युबाट जीवनमा ूवेश गरे को

हुन्छ, परमेँवरको आ ालाई अःवीकार गिर उहाँको िवरोधमा लाग्ने

मािनस उहाँका आ ाह

मा

तयार हुन्छ र उहाँूित बफादारी हुन्छ।

पुरानो जीवनको अन्त्य भइसकेको हुन्छ। मेलिमलाप, आःथा र ूेमको
नयाँ जीवन अब सु

हुन्छ। अिन “यसरी शारीिरक ःवभावअनुसार

होइन तर पिवऽ आत्माअनुसार चल्नेह का लािग व्यवःथाले चाहेको

कुरा पूरा भएको हुन्छ।" रोमी 8:4। िभऽी चेतनाको आवाज यःतो

हुनेछ, “म तपाईंको व्यवःथालाई कित ूेम गदर्छु! म िदनभिर त्यसको
बारे सोच्दछु ।"

बारे मा

परमेँवरका नीितह

वा आ ाह

िबना मािनसह लाई पापको

ान हुँदैन र पँचाताप गनुप
र् छर् भ े आवँयकता उसले दे ख्दै न।

भी को शु ीकरण गन रगतको आवँयकता ितनीह लाई भएको
महसुस गदन।

दयको आमूल पिरवतर्निबना र सुधािरएको जीवनिबना

मुिक्तको आशालाई मािनसह ले महण गदर्छन्। जताततै दे खावटी

इसाई

मािनसह

भएको

्
दे खापछर्न।

भी सँग

एकमत

नभएका

हुलकाहुल

किथत इसाई भएर चचर्मा सिम्मिलत भएको दे िखएको छ।
पिवऽ वा चोखो जीवन िजउनु भनेको के हो?

परमेँवरका आ ा वा नीितह लाई वेवाःता गन वा इन्कार

गनह को माझमा पिवऽ वा चोखो जीवन िबताउनुको बारे मा िविभ
गलत धारणाह

ूःतुत भएका छन्। ती धारणाह मा गलत िशक्षादीक्षा

पसेका हुन्छन् र ितनीह लाई लागु गिरएमा भयाभह पिरिःथत खडा
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हुनसक्छ। तर लोकमा यःतै खालका धारणाह ले मान्यता पाइरहे का
छन्।

“ितमीह

पिवऽ होओ भन्ने परमेँवरको इच्छा छ।" भनेर

सबै िवँवासीको िनिम्त पावलले परमे रको चाहना व्यक्त गदर्छन् (१
थेःसोलोिनकी ४:३)। पिवऽ वा चोखो भएर बःनु भनेको के हो र

त्यसलाई

कसरी

ूा

गनर्

सिकन्छ

भनेर

बाइबलले

ःप

पमा

िसकाउँछ। उ ारकतार्ले आफ्ना चेलाह को िनिम्त ूाथर्ना गनुभ
र् एको

िथयो, “ितनीह लाई सत्य ारा तपाईंकै पिवऽ सेवकह

बनाउनुहोस्

िकनभने तपाईंको वचन सत्य हो।" (यूह ा 17:17)। िवँवासीह

“पिवऽ आत्माले चोिखएर परमेँवरलाई मनपन भेटी होऊन्।" भनेर
पावलले िसकाउँदछन् (रोमी 15:16-17)।

पिवऽ आत्माको काम के हो त? येशूले उहाँका चेलाह लाई

भ ुभयो, “ तर सत्यका आत्मा आउनुभएपिछ उहाँले नै सत्य के हो

भन्ने

कुरा

भजनसं महको

ितमीह लाई

लेखकले

बुझाइिदनुहन
ु ेछ।"

भन्दछन्,

“तपाईँको

यूह ा

16:13।

व्यवःथा सत्य

हो।"

परमेँवरको व्यवःथा पिवऽ, न्यायोिचत र असल भएको कारणले त्यस

व्यवःथालाई पालन गरे र आफ्नो चिरऽलाई ढाल्दछ भने त्यो व्यिक्त
पिवऽ वा चोखो हुन्छ। यःतो चिरऽको उत्कृ

येशू भी

अनुकरणीय उदाहरण

ु न्ु छ। उहाँले भ ुहन्ु छ: “मचािहँ मेरा िपताको आ ापालन
हुनह

ु न्ु छ,
गरे र िपताको ूेममा रिहरहन्छु ।" “मलाई पठाउनुहन
ु े मसँगै हुनह

उहाँले मलाई एक्लै छोड्नुभएको छै न िकनभने म जिहले पिन उहाँलाई
खुसी तुल्याउने काम माऽै गछु र्।” यूह ा १५:१०, यूह ा 8:29।

भी का

अनुयायीह

उहाँजःतै

हुनपु दर्छ×परमेँवरको

अनुमहले

ितनीह को चिरऽलाई यःतरी ढाल्नुपछर् िक उहाँको पिवऽ व्यवःथा वा

दश आ ासँग तालमेल हुनपु दर्छ।
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केवल िवँवास वा आःथा ारा माऽ

पिवऽ वा चोखो हुने कायर् केवल भी मा िवँवास वा आःथा

राखेर माऽ पूरा हुनसक्छ। त्यसको लािग परमेँवरको पिवऽ आत्माको
शिक्त त्यस आःथावान मािनसमा हुनपु दर्छ। इसाईह ले पापसँग सामना
गिररहनुपदर्छ तर त्यससँग िनरन्तर पमा सं घषर् गिररहनुपदर्छ। यस

समयमा

भी को

सहायताको

आवँयकता

पदर्छ।

जब

मािनसको

कमजोरपना परमेँवरको िदव्य शिक्तसँग एक हुन्छ तब त्यस मािनसले

यःतो िवँवासको उल्लास व्यक्त गदर्छ: “तर परमेँवरलाई धन्यवाद
होस्, उहाँले हाॆो ूभ ु येशू भींट ारा हामीलाई जीत िदनुहन्ु छ।"
कोिरन्थी 15:57।

छ।

१

चोखो वा पिवऽ हुने काम एक िदनको होइन तर ूगितशील

जब

कुनै

मािनसको

आित्मक

पिरवतर्न

हुन्छ

परमेँवरमा शािन्त पाउँछ र त्यसबाट इसाई जीवनको सु

तब

उसले

हुन्छ। तब

ऊ भींटका बारे मा सु -सु का िशक्षाह मा माऽ नरहे र अिलक

गहिकलो र पाको िशक्षाितर लाग्दछ, भी को पिरपक्वतामा बढ्नेछ र
भींटकै भिरपूणत
र् ाको माऽामा पुग्नेछ। िहॄू ६:१, एिफसी ३:१४।

अिन पावलले जःतै उसले यो दाबी गद अगािड बिढरहन्छ “यसकारण

ःवगर्को इनाम िजत्ने िवचारले
3:14।

िनशानाितर दगुद छु ।" िफिलप्पी

जुन मािनसह ले बाइबलले िसकाएअनुसार पिवऽ र चोखो

जीवनको अनुभव गदर्छन् त्यो अनुभवलाई ितनीह को नॆताले ूदशर्न

गदर्छ। अनन्त परमेँवरको पिवऽता र चोखोपनाको सामु आफू अयोग्य

भएको ितनीह ले महसुस गदर्छन्। सच्चा पिवऽता वा चोखोपनाको
अनुकरणीय उदाहरण अगमवक्ता दािनयल िथयो। आफू साधु, शु

पिवऽ छु भनेर उनले दाबी गरे नन् ब

र

आफ्ना जनह को िनिम्त

परमेँवरसँग ूाथर्ना गन बममा आफू पिन पापी इॐायलीह सँग एक

भएको त्यस आदरणीय अगमवक्ताले व्यक्त गरे । दािनयल १०:११,

९:१५,१८,२०, १०:८,११।
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न

त

कलवरी बूसको छहारीमा िहँड्नेह ले आफ्नो भाउ खोज्दै नन्

आफू

ितनीह को

पापबाट

पापले

ःवतन्ऽ

परमेँवरको

भए ँ भनेर
पुऽको

अिभमानले

दय

फुल्दछन्।

िछयािछया

भएको

ितनीह ले आभास् पाउनेछन्। त्यस सोचले आफू अित िनच भएको
ठा ेछन्। जो येशू भक्तह

येशूको निजकमा रहन्छन मािनस कि को

पापी र दुवल
र् रहेछन् भनेर ितनीह ले ःप

पमा थाहा पाउनेछन्।

अिन बूसमा टाँिगएको र बौरी उठ्नुभएको मुिक्तदाताको खुबीमा माऽ

आशा भएको ितनीह ले ःवीकादर्छन्।

आजभोिल धािमर्क जगतमा िस पना र चोखोपनाको दाबीमा

िबगिबगी बिढरहे का छन्। त्यस दाबीमा आफ्नो भाउ खोज्ने वा आफू

कितको साधु छु भनेर ूभाव िदन ूयत्न गरे को हुन्छ तर ितनीह ले

परमेँवरको नीित वा व्यवःथालाई पन्छाएको हुन्छ। त्यःतो आित्मक

बािन्त बाइबलको िनिम्त अनौठो छ। त्यःतो दाबी गनह ले िस ता

वा पिवऽता तुरन्तै ूा

गनार्ले िस

गर आिशषह

ूा

गनर् सिकन्छ भन्छन् र केवल िवँवासमाऽ

गनर् सक्छ भनेर िसकाउँछन्। “केवल िवँवासमाऽ

ितॆो हुनेछ।" भनेर ितनीह ले मािनसह लाई मख्ख

पादर्छन्। आिशष पाउनेह ले केही गनुर् आवँयक छै न भ े बममा
परमे रको

व्यवःथा

वा

आ ाह को

आिधकािरकतालाई

गदर्छन्। परमेँवरको दस आ ाबाट हामी ःवतन्ऽ भय

इन्कार

त्यसकारण

त्यसमा भएका नीितह लाई पालन गनुर् आवँयक छै न भनेर ितनीह ले

र् एको आफ्नो
मािनसह लाई उक्साउँछन्। तर परमेँवरले व्यक्त गनुभ

ःवभाव र इच्छाको नीितह सँग तालमेल नगिर के कोही पिवऽ वा

चोखो वा िस

हुनसक्छ र?

आफूले केही गनुर् पदन वा आचरणीय सुधारमा ूयत्न गनुर् पदन

तर केवल िवँवास माऽ गरे पग्ु छ, मुिक्त पाइहाल्छ भ े छली िशक्षाको
िखलाफमा परमे रको वचन साक्षी भएर उिभएको पाइन्छ। परमे रले

िनधार्रण गनुभ
र् एको नीितसम्मत चल्नु पदन केवल िवँवास गरे पुिगहाल्छ
परमेँवरको अनुमह ःवतः पाइहािलन्छ भ े धािमर्क िशक्षादीक्षाले

७५

परमेँवरमा सक्कली आःथा जगाउँदैन ब

उहाँको नीितलाई च ुनौित

िदने दुःसाहस गरे को ठहराउँछ। हे नह
र्ु ोस् याकूव २:१४×२४।

परमेँवरको एक माऽ आ ा वा उहाँले अपेक्षा गनुभ
र् एको

आचारसं िहताका नीितह लाई जानी जानी तोड्ने मािनस पिवऽ हुनसक्छ

भ े

जालमा कोही पिन नपरोस्। िववेकलाई िमचेर पाप गन मािनसले

पिवऽ आत्माको आवाजलाई मौन पादर्छ र आफूलाई परमेँवरबाट
अलग्याउँछ।
गरे तापिन

उनले

येशूका चेला यूह ाले ूेमको बारे मा धेरै व्याख्या
त्यःता

मािनसह को

चिरऽको

भन्डाफोर

गनर्

िहचिकचाउँदैन जो चोखो वा पिवऽ छु भनेर दाबी त गछर्न ् तर

परमेँवरको आ ाको िखलाफमा खुलेआम जीवन िबताइरहे का हुन्छन्।
उनले भन्दछन्, “हामीले उहाँको आ ा मान्ने गर्य भने साँच्चै हामीले

उहाँलाई िचनेका रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। कसै ले उहाँलाई िचन्छु भन्छ

तर उहाँको आ ा मान्दै न भने त्यो झुटो हो अिन त्यसमा सत्य हुँदैन।

तर जसले उहाँको वचन मान्ने गछर्, उसले परमेँवरलाई पूरा ूेम गरे को
हुन्छ। यसैबाट हामी उहाँमा छ भनेर जान्नेछ । परमेँवरमा छु भन्ने

मािनसले भींटकै जःतो चालचलनमा िहँड्नुपछर्।" १ यूह ा 2:3-6।
यिद कोही मािनस इसाई हुँ भनेर दाबी गछर्न ् भने त्यसलाई जाँच्ने

मापदण्ड त्यही हो। यदी कसैले परमेँवरको नीितलाई होच्याउँछ र

हल्का

पमा िलन्छ भने त्यसले येशूको यस वचनलाई के भ ?
े

“साँच्चै म ितमीह लाई भन्छु , आकाश र पृथ्वी िबतेर नगएसम्म

परमेँवरको व्यवःथाको सानोभन्दा सानो कुरा पिन पूरा नभई छोड्ने

छै न। व्यवःथाको सानोभन्दा सानो कुरालाई िमच्ने र िमच्न िसकाउने

मािनस परमेँवरको राज्यमा सबैभन्दा सानो ठहिरनेछ। तर व्यवःथा
आफू पिन मान्ने र अ लाई पिन मान्न लगाउनेचािहँ परमेँवरको

राज्यमा ठू लो ठहिरनेछ।यसैकारण म ितमीह लाई भन्छु , व्यवःथाका
आ ाह लाई धमर्-गु

ितमीह

र फिरसीह ले भन्दा राॆरी पालन गरे नौ भने

परमेँवरको राज्यमा पःन पाउने छै नौ।" म ी ५:१८×२०।
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परमे रका आ ाह लाई पन्छाएर बःने इसाईह का, इसाई हुँ भ े

दाबीह
भनेर

आधारहीन छन् भनेर हामीले थाहा पाउनुपदर्छ।

ममा पाप छै न, अ भन्दा म ःवच्छ छु , अ भन्दा म धमीर् छु

दाबी

गनह

परमेँवरले

िनधार्रण

गनुभ
र् एको

पिवऽता

वा

मािनसमा परमेँवरको अनन्तको पिवऽता र शु ताको बारे मा सत्य

ान

धमार्त्माको पक्षमा छै नन् भनेर नै ूमािणत गिररहेका हुन्छन्। त्यःतो

नभएको दे खाउँछ। उसलाई पापको घातक पिरणाम र दु ताको बारे मा

पिन

ान नभएको हुन्छ। त्यो मािनस भी बाट जित टाढा हुन्छ त्यित

ँ ाले दे ख्न थाल्छ।
आफू धमार्त्मा भएको आफ्नै आख
बाइबलले िसकाएको पिवऽ र शु

बाइबलअनुसार शु

जीवन

वा पिवऽ जीवनले सारा ूाण, आत्मा र

शरीरलाई समेटेको हुन्छ। १ थेःसोिलिनकी ५:२३ मा पावलले

भन्दछन् “शािन्तका परमेँवर आफले ितमीह लाई पूरा तवरले पिवऽ

राखू न,् हाॆा ूभ ु येशू भींट नआएसम्म ितमीह को आत्मा, ूाण र

शरीर ःवःथ, दागिबनाको र िनद ष होओस्।" इसाई हुँ भनेर दाबी
र् छर्
गनह ले आफ्नो शरीरलाई कःतो राखेर परमेँवरलाई समपर्ण गनुप

भनेर

पावलले

यसरी

आमह

गदर्छन्

“मेरा

प्यारा

दाजुभाइह ,

परमेँवरको धेरै दया ितमीह मािथ भएको छ। त्यसैले आफ्नै शरीर
पिवऽ र परमेँवरलाई मनपद

िजउँदो बिलदान बनाएर परमेँवरको

सेवा गनर् उहाँको सामु चढाओ भनेर म ितमीह लाई िबन्ती गदर्छु।
ितमीह को आत्माले गनुप
र् न साँचो आराधना पिन यही नै हो।"
जानाजानी जुनसुकै

पमा शारीिरक र मानिसक तागतलाई कमजोर

बनाएर बःने मािनस सृि कतार् परमेँवरको सेवाको िनिम्त योग्य हुँदैन।

परमे रलाई

दयदे िख ूेम गन मािनसह ले ितनीह को ूत्येक शिक्त

वा बललाई उहाँको व्यवःथा वा नीितसँग तालमेल गरे र िहँड्दछन्।

परमे रको इच्छा पालन गनर् ितनीह

सामथ्यर्लाई

बिलयो

बनाउन

ितनीह

७७

सामथीर् हुन चाहन्छन् र त्यस
भरमग्दुर

ूयास

गदर्छन्।

ु एको परमेँवर िपताको िनिम्त चढाइरहने
ितनीह को शरीर ःवगर्मा हुनभ

जीिवत बिलदान भएको हुनाले ितनीह ले यःतो कुनै खानिपन वा

अिभलाषामा िदल लगाउँदैनन् जसले ितनीह लाई कमजोर र अशु

बनाउँछन्।

मेरो मनले मागेको भन्दै आफूलाई सन्तु

पान ूत्येक पापपूणर्

काममा जुट्ने वा खानिपनमा सयं मता नअपनाउने मािनसले मानिसक र

आित्मक

ि कोणह लाई

मािनसह को

लाटो

र

मरे तल्ु य

बनाउँछन्।

त्यःता

दयमा परमे रको वचनले कमै ूभाव पादर्छ। पावलको

िनदशन छ, “यसकारण प्यारा साथी हो, हामीले यी ूित ा पाएकोले
शरीर र आत्मालाई िबटुल्याउने सबै िकिसमका कुराह बाट हामीह

ँ पिवऽ हुँदै जाऔ ं।" २
टाढै बस अिन परमेँवरको डर मानेर पूरासग
कोिरन्थी ७:१।

इसाई हुँ भनेर दाबी गन कितपय मािनसह

खन्च ुवा भएर,

म पानमा तिल्लन भएर र साथै मनाही गरे का मोजमज्जामा लागेर
ईँवरीय मानव जीवनलाई तल्लो ःतरमा झािररहे काछन्। अिन कितपय

चचर्ह ले पिन यःतो खराब पिरिःथितलाई खडा गिरिदन्छ, चचर्को

खजानालाई ूयोग गदर्छन् र भी लाई ूेम गन वा आित्मक क्षेऽमा

वढावा गनर्को लािग भने खचर्मा क ुःयाई गदर्छन्। यिद यःता
चचर्ह मा येशू पःनुभयो भने, धमर्को नाउँमा भोज भतेर गन ूवृि लाई
उहाँले के गनुह
र् न्ु छ होला? जसरी मिन्दरमा पैसा साट्ने मािनसह लाई
धपाउनु भयो त्यसरी नै ती अपिवऽ पानह लाई के उहाँले धपाउनुह ु

होला?

“के

ितमीह लाई

ितमीह को
थाहा

शरीर

पिवऽ

छै न? परमेँवरले

आत्माको

िदनुभएको

ँ ा ितमीह
ितमीह को शरीरिभऽ बःनुहन्ु छ। त्यसो हुद

मिन्दर

पिवऽ

हो

आत्मा

भनी

आफ पिन आफ्ना

नै

होइनौ। ितमीह लाई परमेँवरले मोल ितरे र िकन्नुभएको हो। यसकारण
ितमीह ले आफ्नो शरीरले परमेँवरको आदर गर।" १ कोिरन्थी

6:19-20। जो मािनस आफ्नो शरीरलाई परमेँवरको मिन्दर हो भनेर

७८

सजग भएर बःदछ, त्यःतो मािनस घातक बािनब्यहोरा वा जीवनशैलीको
दासत्वमा बःदै न। उसमा भएको शिक्त वा तागत भी को अधीनमा

रहे को हुन्छ। उसँग रहे को चलअचल सम्पि

परमेँवरको हो।

उसमािथ िवँवास राखेर उसलाई सुम्पेको परमेँवरको सम्पि लाई
जथाभावी चलाउने िहम्मत उसको हुँदैन।

कितपय ढ गी इसाईह ले हािनकारक सोखमा अितधेरै पैसा वषर्

वषर्मा खचर् गदर्छन्। दशांस र भेटी निदएर परमेँवरलाई लुिटरहे का
छन्, आत्मसं तिु को िनिम्त नाश हुने वेदीमा ितनीह

होिमरहन्छन्।

गिरबलाई राहत िदन र सुसमाचार ूचारको िनिम्त सहायता गनर्

ितनीह

क ाल भएको दे खाउँछन्। यिद सबै जना जो भी लाई माया

गछु र् भनेर दाबी गनह

बाइबलले िसकाएको पिवऽताको मागर्मा िहँडेको

गनुभ
र् न्दा

ढु कुटीमा

भए ितनीह को आम्दानी अनावँयक र घातक कुराह मा खचर्
परमेँवरको

जम्मा

गथ

होलान्।

ःवाथर्त्यागको अनुकरणीय उदाहरण भएर इसाईह
सक्नेछन्। अिन ितनीह
सक्नेछन्।

सं यमता

र

जनसमक्ष दे खाउन

सांिच्चक्कै सं सारको ज्योित भएर चम्कन

ँ ाको लालच, शरीरको कुइच्छा र जीवनको घमण्डले
“आख

जनसाधारणलाई िनयन्ऽणमा िलइरहेको छ। 1 यूह ा 2:16। तर

भी का अनुयायीह लाई पिवऽ जीवनको िनिम्त आ ान गिरएको छ।

“यसकारण परमूभ ु आफ भन्नुहन्ु छ, “ितमीह ले ितनीह लाई छोिडदे ओ

र ितनीह बाट छु ि एर बस। सबै अशु

थोक नछोओ।" जो भक्तह

त्यस शतर्लाई मान्छ ितनीह को िनिम्त परमे रको ूित ा यो छ,
“त्यसो भए ितमीह लाई म आफ्नो बनाउनेछु र म ितमीह का िपता

हुनेछु, ितमीह
भन्नुहन्ु छ।”

मेरा छोरा-छोरी हुनेछौ। यही नै सवर्शिक्तमान् परमूभ ु

2 कोिरन्थी 6:17-18।
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परमेँवरकहाँ िसधा पहुँच

ूत्येक िवँवासको कदम र आ ापालन नीितले िवँवासीलाई

सं सारको ज्योितसँग िमल्न निजक ल्याउँदछ। धािमर्कताको सूयक
र् ो
चहिकलो

ितनीह ले

िकरण

उहाँको

परमेँवरका

िकरणलाई

सेवकह मा

ूितिविम्बत

चिम्करहे को
गनुप
र् दर्छ।

हुन्छ,

र

आकाशका

ताराह ले हामीलाई भन्दछन् िक ःवगर्मा तेजःवीमय मिहमा छ जसले

ितनीह लाई चम्काउँछन्। त्यसरी नै इसाईह ले त्यो आभास िदनुपदर्छ

ु न्ु छ जसको चिरऽ अनुकरणीय र
िक ःवगर्को िसं हासनमा परमेँवर हुनह

ूशंसायोग्य छन्। उहाँका भक्तजनह ले उहाँको पिवऽ चिरऽलाई
ूकट गनर् अपेक्षा गिरएको छ।

असीिमत शिक्तको िसं हासनमा भी को गुणले गदार् हाॆो पहुँच

छ। “उहाँले आफ्नो पुऽसम्मलाई पिन जोगाइराख्नुभएन तर हाॆा लािग
िदनुभयो। हाॆा लािग आफ्ना पुऽसम्म िदनुहन
ु ेले झन् उहाँसँगै अ

सबै

कुरा हामीलाई िदनुहन्ु न र? रोमी 8:32। येशूले भ ुभयो, “ितमीह

दुंट भएर पिन आफ्ना छोरा-छोरीलाई असल कुरा िदन जान्दछौ भने

ु न
झन् ःवगर्मा हुनह
ु े ितमीह का िपताले उहाँसँग माग्नेह लाई कित
बढी गरी पिवऽ आत्मा िदनुहन्ु छ।” लुका 11:13। “ितमीह ले कुनै

कुरो मेरो नाउँमा माग्यौ भने म त्यो िदनेछु। "अिहलेसम्म त

ितमीह ले मेरो नाउँमा केही पिन मागेका छै नौ। माग त ितमीह ले

पाउनेछौ अिन ितमीह को आनन्द पूरा हुनेछ।" यूह ा १४:१४,
१६:२४।

परमेँवरले अनुमोदन गनुभ
र् एको र आिशिषत जीवन िबताउनु

ूत्येक येशूभक्तको अवसर हो। अन्धकारको दण्डा ाको मुिन हामीह

र् एको
रह भ े परमिपता ःवगर्का परमेँवरले किहल्यै पिन इच्छा गनुभ

छै न। ःवाथर्, अह ार र आफ्नो भाउ खोज्ने मनिःथितले

दय भराएर

येशूकहाँ

परमेँवरको

िशर झुकाउँदै िहँड्ने मािनसले सच्चा नॆताको ूमाण िदँदैन। तर हामी
जान

सक्छ ,

उहाँबाट

चोखो

हुनसक्छ

र

व्यवःथाको सामु लाज र पँचातापिबना उिभन सक्छ । येशू ारा

८०

आदमका

पितत

छोराछोरीह

परमेँवरका

छोराछोरीह

ब

सक्दछन्। “मािनसलाई पिवऽ बनाउनुहन
ु े येशू र पिवऽ बनाइएका

सबैका

एउटै

िपता

बनाउनुभएकाह लाई

छन्।

यसैकारण

भन्न

‘भाइह

अप्

येशू

ारो

आफले

मान्नुहन्ु न।"

पिवऽ
िहॄू

2:11। परमेँवरमा िवँवास, आःथा, िवजय र आनन्दले भिरएको
जीवन ूत्येक इसाईको हुनपु दर्छ। “परमेँवरको आनन्द नै ितॆो बल

हो।" नहे म्याह ८:१०। “सधभिर खुशी होओ। ूाथर्नामा लािगबस।
जःतोसुकै अवःथामा जे पिरआउँछ, ती सबैमा ितमी भींटमा धन्यवादी

होओ। भींटमा भएर ितमीह ले गनुप
र् न परमेँवरको इच्छा यही हो।"
1 थेःसोलोिनकी 5:16-18।

जो मािनस चोला होइन आत्मपिरवतर्न गछर्न ् र परमेँवरमा

चोखो भएर बःदछन् त्यःतो मािनसले मािथ उल्लेख गरे का फलह

फलाउँदछन्।

जब

व्यवःथाले

ँ
औल्याएका

धािमर्कताको

महान्

नीितह लाई मािनसह ले ओझेलमा पादर्छन् तब ितनीह को जीवनमा

उपरोक्त परमे रसम्मत फलह

फलाएको कमै दे िखन्छ। त्यसैले गदार्

पिहलाका मािनसह मा आित्मक पुनजार्गरण हुँदा परमेँवरको आत्मा
ितनीह सँग रहे र गम्भीर

पमा काम गरे को हुन्छ सो अिहलेका

आित्मक पुनजार्गरणमा कमै दे िखन्छ।

जसलाई हामी हे दर्छ हामी पिन त्यःतै भएर पिरवतर्न हुनेछ ।

जब परमेँवरले िदनुभएको पिवऽ नीितमा खोिलएको उहाँको िस ता र
पिवऽताको

िदमागह

चिरऽलाई

मािनसह ले

वेवाःता

गदर्छन्,

मािनसका

मानवीय िशक्षादीक्षा र तकर्ह मा आकिषर्त हुन्छन् तब

चचर्मा हुनपु न धमर्परायणता र कतर्व्यपरायणतामा ॑ास आउन थाल्दछ।
पुरानो

समयमा

परमेँवरका

भक्तजनह ले

अनुभव

गरे का

आत्मपिरवतर्नको पुनजार्गरण र ईःवरीय ःवभाव अ ाल्ने ठीक अवःथा
त्यसबेलामा माऽ हुन्छ जब

मािनसह को

परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ालाई

दयमा पुनःथार्िपत हुन्छ।
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हाम्रो केवल सरु क्षाकवच

७

अन्धकारका

जनह लाई

छली

पिवऽ

धमर्शा

बाइबलबाट मािनसह ले

उपायह

शिक्तह बाट

सुरिक्षत

बाइबलितर

िनदिशत

हुन

परमेँवरका

गिरएको

छ।

ान नपाउन् भनेर शैतानले अनेक ूयास र

ूयोग गिररहे को हुन्छ। जब जब परमेँवरको कामको िनिम्त

आित्मक पुनजार्गरण हुन्छ, तब तब उसले त्यस लआयलाई िबगानर्
आफ्नो ूयासमा तीोता ल्याएको हुन्छ। भी

र उहाँका भक्तजनह को

िखलाफमा छे िडरहेको यु को अिन्तम घडी हाॆो अगािड िछ ै खोल्दै छ।

नक्कली पुनजार्गरणले सक्कली पुनजार्गरणलाई यसरी ओझेलमा पानछ
िक पिवऽ धमर्शा को

ानिबना त्यसलाई छु

ाउन किठन हुनेछ।

परमेँवरका सबै आ ाह लाई पालन गनर् खोज्ने मािनसह को

िवरोध गिरनेछ र ितनीह लाई िखसी गिरनेछ। यःतो िकिसमको किठन

पिरिःथितमा

अिडग

भएर

बःन

परमेँवरको

वचनमा

दे खाएको

परमेँवरको इच्छा के हो सो ितनीह ले बुझ्नु अित आवँयक छ।

उहाँको चिरऽ, शासन र लआयको बारे मा ठीक धारणा भएमा माऽ

ितनीह ले उहाँलाई सम्मान गनर् सक्छन्। परमेँवरको दायरामा रहे र

उहाँको

नीितअनुसार

चलेमा

माऽ

उहाँको

उिचत

सम्मान

गनर्

सिकन्छ।जसको िदमागले परमेँवरको वचनले बताएको सत्यमा िकल्ला

गाडेको छ त्यसले माऽ अिन्तम महान् यु मा अिडग भएर बःन

सक्दछ।

आफूलाई बूसमा टाँग्नेछु र आफू बौिरउठ्नेछु भनेर बूसमा

टाँिगनुभन्दा पिहल्यै उ ारकतार्ले चेलाह लाई सूिचत गराउनुभएको
िथयो। उहाँका वचनह लाई चेलाह को

दय र िदमागमा गािभिदन

ःवगर्दूतह

उपिःथत िथए। तर चेलाह को

ितनीह मा

भएका

दयबाट ती वचनह

गायब भएका िथए। जब येशूलाई मािरँदा ितनीह को जाँच गिरयो तब
आशाह

चक्नाच ुर
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भए

र

येशूले

अगािडबाटै

भ ुभएको

भिवंयका

कुराह लाई

कुराह लाई

हामीलाई पिन सरल

ितनीह ले

भी ले

िबसीर्िदए।

ूकट

गनुभ
र् एको

पमा भिवंयवाणीह

जसरी

िथयो

चेलाह लाई
त्यसरी

नै

ूकट भएका छन्। तर

किहल्यै पिन ूकट नभएको जःतै लाख मािनसह ले ती मह वपूणर्

सत्यह को

ान बुझ्न सकेका छै नन्।

जब परमेँवरले सावधानीह

पठाउनुहन्ु छ तब बुझ्न सक्ने

क्षमता भएको ूत्येक व्यिक्तले ती सन्दे शह लाई महण ग न् भनेर
उहाँ अपेक्षा गनुह
र् न्ु छ। पशु पी शैतान र उसको मूितर्लाई पूजा गन

व्यिक्तलाई

डरलाग्दो

न्यायको

चेतावनी

िदइएको

छ

(ूकाश

१४:९×११)। यस सन्दे शले ितनीह लाई पशुको िचन्ह के हो र
त्यसबाट कसरी अलग हुने भनेर िसक्न अमसर गराउँदछ। तर कितपय

मािनसह ले बाइबलले िसकाएको सत्यलाई चाहे को हुँदैनन् िकनभने
ितनीह को

पापले

दयको

चाहनालाई

हःतक्षेप

गरे को

हुन्छ।

ितनीह ले मनपराएका छलह लाई शैतानले साथ िदइरहे को हुन्छ।

सबै िशक्षादीक्षा र सुधािरएको जीवनको आधार बाइबल र

बाइबलमाऽ हो भनेर बाइबललाई माऽ मापदण्ड बनाएर राख्ने

मािनसह लाई परमेँवरले ूोत्साहन िदइरहनुहन
ु ेछ। बाइबलले िनधार्रण
गरे को

दीक्षाको

पक्ष

वा

िवपक्षलाई

ूमािणत

गनर्

िशिक्षत

वा

िव ानह को िवचार, िव ानको िनंकषर्, धािमर्क सभासदह को िनणर्य,
पमा िलनुहँद
ु ै न। सरल भाषामा

बहुमतको आवाजलाई मापदण्डको

“परमेँवरले यसरी बोल्नुभयो" भ े कुरालाई हामीले माग गनुप
र् दर्छ।
बाइबललाई आफले खोजेर सत्यलाई प ा लगाउनुको

पिवऽ धमर्शा

स ा पाःटर, धमर्का िव ान गु ह लाई अगुवाई गनर् शैतानले ूयोग
गनर् सक्दछ। ितनीह लाई िनयन्ऽण गरे र शैतानले िबशाल समूहलाई

ूभाव पानर् सक्दछ।
जब भी

आउनुभयो, सवर्साधारण जनताले उहाँको वचनलाई

खुशीसाथ सुनक
े ा िथए। तर मूल पूजाहारी र समाजका अमजह ले

आफूह लाई

येशूूितको

पूवार्महको

बाकसिभऽ
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थुिनन

मनपराएका

िथए। ितनीह ले येशू नै मसीह हुन ् भ े ूमाणलाई ठु कराइिदएका

िथए। कितपय मािनसह ले छक्क परे र सोध्थे, “हाॆा शासक र िव ान
धमर्ग ु ह ले येशूलाई िकन िवँवास गदनन्?" धमर्का मितयारह
भनाउँदाह ले

धमर्ग ु

वा

नै मुिक्तदातालाई अःवीकार गराउन यहू दी

रा लाई उक्साएका िथए।

कसै को

मानव ूभ ुत्वलाई उचाल्ने काम गनुर्

चेतना

वा

आत्मिनणर्यमा

ूभ ुत्व

जमाउने

काममा

मािनसलाई उचाल्ने ूवृि लाई भी ले अिघबाटै दे ख्नुभएको िथयो। त्यस

ूवृि

सारा युगको िनिम्त भय र ौाप भएर खडा भइरहे को छ।

ँ ा िचम्लेर अगुवाह को पिछ नलाग्न भावी िपढीह लाई येशूले
आख

सचेत गराउनुभएको लेखा बाइबलमा छ।

बाइबललाई व्याख्या गन अिधकार केवल रोमन क्याथोिलक

चचर्को धमर्ग ु ह लाई माऽ छ भनेर दाबी गरे को िथयो। पन्ी

शताब्दीमा आित्मक सुधारवादी अिभयानले सबै मािनसह लाई बाइबल
पढ्ने अवसर ूदान गरे तापिन कितपय सुधारवादी वा ूोटे ःटे न्ट चचर्का
अगुवाह ले हजार सवर्साधारण जनतालाई ःवइच्छाले सत्यको खोजी

गनर्बाट रोक लगाइरहे का छन्। ितनीह ले रोमन क्याथोिलक चचर्को

नीितलाई नै अ ालेको दे िखन्छ। चचर्ले जे िसकायो त्यही माऽ िवँवास
गनुप
र् छर् भनेर मािनसह बाट अपेक्षा गिरएको हुन्छ। चचर्को दीक्षामा

असर पन भएकोले हजार

मािनसह

िशक्षाबाट बि त भएर बसेका छन्।
सुम्प

धेरै मािनसह

धमर्शा

बाइबलको सरल

आफ्ना आत्माह लाई धमर्का पिण्डतह लाई

तयार हुन्छन्। कितपय बाइबलका धमर्ग ु ह ले उ ारकतार्

येशूका िशक्षाह लाई ओझेलमा पाद िसकाउँछन्। त्यसकारण के

बाइबलका गु

नगन मािनसह

मािनसह

वा पिण्डतह

भयो भन्दै मा ितनीह

किहल्यै गल्ती

हुन ् त? परमेँवरको वचन हामीलाई थाहा छै न ती

परमेँवरका िचराग बोक्नेह
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हुन ् र ितनीह को अगुवाई

उिचत छन् भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने? नैितक साहसको अभावमा
आफूभन्दा जा ेह को पिछ लाग्दछन् र ितनीह ले

कितपय मािनसह

भनेको ठीक छ भनेर ितनीह को गल्तीमा आफूह लाई पिन गाँःदछन्
। ती मािनसह

समयसापेक्ष बाइबलका सत्यह लाई दे ख्न त दे ख्छन्

र सत्यलाई ूचार गिरएको बेलामा पिवऽ आत्माको शिक्तको अनुभव

पिन गदर्छन् तर आफूह ले व्यिक्तगत पमा बाइबल नपढ्दा चचर्का
् परमेँवरको सत ानबाट
धमर्ग ु ले जे िसकायो त्यसैमा पत्यार गछर्न।
तकार्एर राख्न ती मािनसह ले धमर्ग ु ह लाई नै सिरक गराउँछन्।

रे शमी डोरीको आकषर्णले बाँध्दै हजार मािनसह लाई बूसका

बैरीह को पक्षमा शैतानले उभ्याउँछन्। आमाबाबु, दाजुभाई िददीबिहनी,
आत्मीय वा सामािजक िमऽजःतो

प दे खाएर मािनसह लाई पासोमा

पादर्छन्। ितनीह को च ुलमा परे पिछ आफ्नो ःविववेकले दे खाएको
बाटोमा पिन िहँड्न साहस गदन।
ठीक बाटोमा िहँ

ो भने भइहाल्यो नी, मािनसले कसमािथ

आःथा वा िवँवास राख्छ त्यसको पवार्ह छै न भनेर कितले दाबी

गदर्छन्। तर मािनसको जीवन कसमािथको आःथा वा िवँवासमा

ढालेको हुन्छ ? यिद हाॆो पहुँचमा सत्य छ तर त्यसलाई वेवाःता
गिरयो भने हामी उज्यालो होइन अन्धकारमा िहँड्न िहचिकचाउँदैन ।
अ ानताले

पाप

र

गलत

गनर्

छु टकारा

िदँदैन।

जब

परमेँवरको इच्छालाई िच े ूत्येक अवसरलाई मािनसले िमल्काइर ो

ँ ै न।
भने “मलाई थाहा िथएन" भ े उसको बहानालाई उिचत मािनद

कोही याऽु याऽा गन बममा चौबाटोमा आइपुग्छ र त्यहाँ कुन बाटो
कहाँ जाने भनेर साइनबोडर्ह

टाँसेका खम्बाह

उसले दे ख्छ। तर

कुनबाटो कहाँ जाने भनेर लेिखएको साइनबोडर्लाई वेवाःता गरे र
आफूखुशी िहँ

ो भने ऊ गन्तव्य ःथानमा पुग्छ भ े छै न। िभऽी

मनले यही बाटो िहँड भनेकोले िहँड भन्दै मा ऊ ठीक बाटोमै िहँड्छ भ े

छै न।
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सबभन्दा पिहलो र उच्च कतर्व्य

असल मनशाय हुँदैमा, जे ठीक छ त्यही गछु र् भनेर सोच्दै मा र

धमर्ग ु ह ले ठीक छ भनेकोले चलेको भन्दै मा त्यो मािनसमा सबै कुरा

पुग्छ भ े छै न। पिवऽ धमर्शा

बाइबललाई ऊ आफले केलाएर

पढ्नुपछर्। त्यस शा मा ःवगर्को याऽामा जान कोिरएको नक्सा छ।
किहले पिन अनुमानको भरमा ऊ लाग्नु हुँदैन।

ूत्येक सोच्न सक्ने मािनसको पिहलो र उच्च कतर्व्य वा धमर्

नै बाइबलबाट के सत्य छ त्यो िसक्नुपदर्छ। बाइबलबाट पाएको

आत्म ानमा आफू िहँड्नुपछर् र अ

पिन िहँडोस् भनेर हौसला िदन

उदाहरण ब प
ु दर्छ। परमेँवरको सामु के जवाफ िदने भ े सोचाईमा

परे र

हामीले

ढाल्नुपछर्।

हाॆोूितको

धारणालाई

परमेँवरको

कितपय ठू ला ठू ला बुि जीवी भनाउँदाह

वचनसम्मत

र बडे बडे िव ानका

खोल ओढ्नेह ले बाइबल रहःयमय छ, त्यसमा कसै ले ह प
आित्मक तत्वह

नबुझ्ने

छन् जुन ् त्यहाँ लेिखएको भाषाको भरमा बुझ्न

सिकँदै न भनेर िसकाउँदछन्। बाइबलमा लेिखएको भाषाकै अनुसार

त्यसको अथर् खोल्नुपछर्, केवल सा ेितक वा ूतीकबाहे क। यिद

बाइबल जसरी लेिखएको छ त्यसरी नै पिढयो भने गलत बाटोमा

िहँडेका हजार अलमिलएका इसाईह

आउन सक्दछन्।
वचनह

कितपय

िव ान

भी को दायरामा सफलतापूवक
र्

भनाउँदाह ले

वेवाःता

गरे का

बाइबलका

भी को पाठशालामा लाग्नेह को िनिम्त सान्त्वनादायक र

आनन्दूद हुन्छन्। बाइबलमा लेिखएका सत्य कुराह

जा

मािनसमा

चिरऽवान हुने ूवल चाहनालाई मध्यनजर राखेर धमर्शा

बाइबल

ठू लो बौि क क्षमता हुनपु छर् भ े छै न। तर कोही मािनसले धािमर्क
अध्ययन गर्यो भने उसले त्यसबाट आत्म ान ूाप्त गनर् सक्दछ।
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ूाथर्ना गन र बाइबल पढ्ने बानीलाई वेवाःता गदार् हुने नितजाह
कुराह

ूाथर्नािबना बाइबल किहल्यै पिन पढ्नुह ु । मह वपूणर् बुझ्नुपन
बुझ्न पिवऽ आत्माले माऽ िसकाउन सक्नुहन्ु छ। यिद कुनै

नबुझेको कुराह मा हामी अिड्कय भने पिन पिवऽ आत्माले बुझाउन

सक्नुहन्ु छ। परमेँवरको वचन बुझ्न ःवगर्का दूतह ले मािनसको
दयलाई तयार पादर्छन्। धमर्शा मा भएको सौन्दयर्ताले हामी मुग्ध

हुनसक्छ

र त्यसमा भएका परमेँवरको ूित ाह ले

मािनसह

त्यसको सामना गनर् असमथर् हुन्छन् िकनभने ितनीह ले

आत्मबल बिलयो हुनसक्छ। परीक्षा, दु:ख क

हामीह को

आउँदा कितपय

ँ न
परमेँवरका ूित ाह लाई तु न्तै सम्झन सक्दै न र शैतानसँग िभड्

बाइबलको हितयार िभरे को हुँदैन। तर जो मनैदेिख िसक्न चाहना

गछर्न,् ितनीह लाई िसकाउन ःवगर्दूतह

चारै ितर रिहरहे का हुन्छन्।

जब आवँयकता हुन्छ ितनीह लाई बाइबलका आवँयक सत्यह लाई

ती ःवगर्दूतह ले ःमरण गराउँछन्।

“िपताले मेरो नाउँमा सहायता गनर् पठाउनुहन
ु े पिवऽ आत्माले

ितमीह लाई सबै कुरा िसकाउनुहन
े र मैले भनेका सबै कुराको सम्झना
ु छ

गराउनुहन
े ।" यूह ा १४:२६। तर जब क को समयमा भी को
ु छ

िशक्षादीक्षाह

हाॆो िदमागमा आएको हामी चाहन्छ भने परमेँवरको

आत्माले हामीलाई सम्झना गराउन ितनीह लाई हाॆो िदमागमा पिहले

नै थुपािरराख्नुपछर्।

यस सं सारमा जिन्मएका सारा मािनसह को भिवंय िनणार्यक

घडीमा आइपुगेको छ। भी का ूत्येक भक्तले

दयदे िख यो ूाथर्ना

गनुप
र् छर्: “ूभ ु, तपाईँले मलाई के गरे को चाहनुहन्ु छ?" ूेिरत ९:६।

परमेँवरका गिहरा गिहरा कुराह

हामीले अिहले खोज्नुपछर् र उहाँसँग

जीिवत अनुभवको चाहना गनुप
र् छर्। खेर फाल्ने समय अिलकित पिन

छै न। हामी शैतानको आकिषर्त चबव्युहमा छ । हे परमे रका
यो ाह , नसुत !

८७

आफूले नराॆो केही गरे को छै न भनेर कितले आफूले आफलाई

धाप मादर्छन्। ितनीह

बसेको

खेतालाह

पुग्दै न।

परमे रको बगचामा

ितनीह ले

फल

फलाउनु

खह

पदर्छ।

माऽ भएर

परमेँवरका

भनेर ितनीह को नाउँ ःवगर्को पुःतकह मा लेिखएका

हुन्छन्। जो मािनसह

परमेँवरको सदाशयतालाई अिलकित भएतापिन

वेवाःता गछर्न ् र उहाँको अनुमहलाई दु पयोग गछर्न,् ितनीह लाई
सहनशील कोमल
गिररहनुहन्ु छ।

त्यि

दय भएको परमेँवरले उहाँितर फकर् भनेर आ ान

गमीर् ऋतुमा सध हिरयो रहने

ख र अ

खह को बीचमा

ँ ै न। तर जब िचसो यामको झोक्का आउँछ
िभ ता भएको दे िखद

तब सध हिरयो भएर बःने

ख हिरयै भएर बःछ तर अ चािहँ सुकेर

जान थाल्छ। जितसुकै िवरोध आओस्, जितसुकै अ ले असिहंणुता

जारी राखोस्, जितसुकै यातनाको आगो बलोस्, र जितसुकै ढ गी र

आधीमनले िवँवास गनह ले िवँवासलाई त्यागोस्, तर सत्य इसाई वा
येशूभक्त व्यिक्त सम्प

भएको िदनह मा भन्दा अिडग भएर बःछ,

उसको िवँवास बिलयो हुँदै जान्छ, उसको आशा चहिकलो हुँदै

जान्छ।

“त्यो खोलाको छे उमा उॆेको

खजःतो हो, जसको जरा

पानीसम्म िफंिजएको हुन्छ। गमीर्का िदनमा त्यसलाई डर हुँदैन िकनभने
त्यसका पातह

सधभिर हिरया रहन्छन्। खडेरी पदार् पिन त्यसलाई

केही िचन्ता हुँदैन िकनभने त्यसले आफ्नो फल िदइरहन्छ।" यिमर्या

17:8।

८८

स यको पक्षमा

८

ु एको आधारमा उहाँको उपासना गनुर्
परमेँवर सृि कतार् हुनभ
ु न्ु छ भनी जान।
मािनसको कतर्व्य हो। “परमूभ ु नै परमेँवर हुनह
उहाँले नै हामीलाई बनाउनुभयो, र हामी उहाँकै ह , हामी उहाँका ूजा र
उहाँको गोठका भेड़ाह

ह ।" “आओ, दण्डवत् गर र िनहुर , हाॆा
ँ ा टे क ,।" भजन १००:३, ९५:६।
सृिंटकतार् परमेँवरकै सामु घुड़
मानव जगतलाई सृि कतार्को आराधना गर र उहाँका आ ाह

पालन गर भनेर ूकाश १४ अध्यायमा आ ान गिरएको छ। “तर

सात चािहँ िदन परमूभ ु ितमीह का परमेँवरको िनिम्त शबाथ-िदन हो।

त्यसमा ितमीह ले केही काम नगनू,र् न त आफ्नो छोराले, न छोरीले, न

कमारा-कमारीले, न गाईबःतुले, न मूल ढोकािभऽ भएको परदे शीले केही

काम गरोस्। िकनिक छ िदनमा परमूभ ुले आकाश, पृथ्वी, समुि र

ितनमा भएका सबै थोक बनाउनुभयो, तर सात िदनमा चािहँ िवौाम

गनुभ
र् यो। त्यसकारण परमूभ ुले शबाथ िदनलाई आिशष् िदनुभयो, र

त्यसलाई पिवऽ गनुभ
र् यो।" ूःथान २०:११। हप्ताको सात

िदन

अथार्त ् शिनवारको िदनको बारे मा परमेँवरले अगािड भ ुहन्ु छ, “मेरा
शबाथह

पिवऽ राख, र ती मेरो र ितमीह का बीचमा िचन्ह होऊन्।

तब ितमीह ले म नै परमूभ ु ितमीह का परमेँवर हुँ भनी जान्नेछौ।”

इजिकएल 20:20। यिद मानव जगतले िवँवव्यापी पमा शबाथमा
झुकाव राखेर त्यसूित सोचिवचारमा तिल्लन हुँदै त्यसलाई पालन गद

सृि कतार्ूित

आकिषर्त

भएर

आराधना

गरे को

भए

यस

सं सारमा

मूितर्पूजक, नािःतक र धमर्ूित वाक्क हुने व्यिक्तह को ूादुभार्व हुने

िथएन। सत्य सनातन सृि कतार् परमिपता परमेँवरूित बफादार छ

भनेर ूमािणत गन िचनो नै शबाथ हो। “ःवगर्, पृथ्वी, समुि र पानीका
मूलह

बनाउनुहन
ु ेलाई दण्डवत् गर।” ूकाश 14:7। परमेँवरको

८९

उपासना गर र उहाँका आ ाह

पालन गर भ े सन्दे शमा चौथो

आ ालाई पालन गर भनेर आ ान गिरएको छ।
सत्यको पुन:ूितःथापन

सं सारको अिन्तम इितहासमा शबाथको चलन पुन: चालु गिरनेछ

भनेर अगमवक्ता यशैयाले भनेका छन्: “त्यो मािनस धन्यको हो जसले

यो गदर्छ, त्यो मािनस, जो यस कुरामा िःथर रहन्छ, जसले शबाथ-िदन
िबटु लो नपारी मान्छ, र आफ्नो हात कुनै पिन खराब गनर्बाट अलग

राख्छ।” परमूभ ुसँग आफूलाई बन्धनमा बाँधेको कुनै िवदे शीले यसो
नभनोस्, “िनँचय

नै

परमूभ ुले

मलाई

आफ्नो

ूजाबाट

अलग

गनुह
र् न
ु ेछ।” कुनै पिन नपुंसकले यःतो उजूर नगरोस्, “हे र, म त सुकेको
ख हुँ।”

िकनिक परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, “मेरा शबाथह

मलाई इच्छा लागेको काम गन, र मेरो करारलाई

पालन गन,

ढ़तापूवक
र् समात्ने

नपुंसकह लाई म मेरो मिन्दर र त्यसका पखार्लह िभऽ छोराछोरीह

भन्दा पिन अझ असल ःमारक तुल्याउनेछु, र ितनीह लाई अझ असल

नाउँ िदनेछु। म ितनीह लाई किहल्यै नकािटने अनन्तको नाउँ िदनेछु।

“परमूभ ुको सेवा गनर्, परमूभ ुको नाउँलाई ूेम गनर् र उहाँको आराधना

गनर्, शबाथ-िदन िबटु लो नपारी मान्न र मेरो करार पालन गनर्

परमूभ ुमा बाँिधएका सबै िवदे शीह लाई म मेरो पिवऽ पवर्तमा ल्याएर

मेरो ूाथर्नाको घरमा आनिन्दत तुल्याउनेछु। ितनीह का होमबिल र

बिलदानह

मेरो वेदीमा महणयोग्य हुनेछन्, िकनिक मेरो भवन सबै

जाितह का िनिम्त ूाथर्नाको घर भिननेछ।” यशैया 56:2-7।

मािथका ती वचनह को सन्दभर्मा इसाई युगमा लागु हुन्छ

(पद ८)। अन्यजाित वा गैर×यहू दीह

जम्मा हुनेछन् भनेर भिवंयवाणी

गिरएको छ। त्यो भिवंयवाणी पूरा हुन्छ, जब उहाँका सेवकह ले सारा
सं सारमा सुसमाचार खुशीको खबर ूचार गनछन्।

“मेरा भक्तह को बीचमा मेरो व्यवःथाको लालमोहर लगाउनु"

(यशैया ८:१६) भनेर परमेँवरले िनदशन िदनुहन्ु छ। परमेँवरको

९०

व्यवःथाको लालमोहर वा टाँचा चौथो आ ामा पाइन्छ। परमेँवरको

ु न्ु छ भ े ूमाण दश
नाउँ र उहाँ व्यवःथा िदने न्यायकतार् हुनह
आ ाह मा केवल चौथो आ ामा माऽ पाइन्छ। जब रोमन क्याथोिलक
चचर्को सव च्च धमर्ग ु

पोपले आफ्नो अिधकार ूयोग गिर हप्ताको

सात िदन अथार्त ् शिनबारलाई बदलेर ूथम िदन अथार्त ् आइतवारको

िदनलाई सबै इसाईह ले मा ुपछर् भ े उदीर् िदए तब परमेँवरको दश
ु न्ु छ
आ ाबाट त्यो टाँचालाई हटाइएको िथयो। परमेँवर सृि कतार् हुनह
भ े ःमृित र उहाँको आिधपत्यको ूमाण शबाथलाई उचाली त्यसको

र् एको
गिरमालाई पुनःथार्िपत गनर् येशूले आफ्ना चेलाह लाई आ ान गनुभ

िथयो।

आइतवार, येशूको पुन त्थानको िदन भएकोले त्यसलाई इसाई

शबाथ भनेर पालन गनू र् भनेर ूायःजसो सबै ूोटे ःटे न्ट वा इसाई

धमार्लम्वीह ले िसकाउँदछन्। तर हप्ताको पिहलो िदनलाई न त
भी ले न त ूेिरतह ले सम्मान गरे का िथए। “िविधिवहीनको रहःय"

(२ थेःसोलोिनकी २:७( पान्तिरत)मा आइतवारलाई पालन गन जग
ःथापना भएको छ। परमेँवरको िविधदे िख िवचिलत पान तत्वह
पावलको समयदे िख नै िबयाशील हुन थालेको िथयो। पिवऽ धमर्शा

बाइबलले

अनुमोदन

नगरे को

भनाउँदाह को िनयत के हो?

िदनलाई

पालन

गराउने

इसाई

हुन त कितपय ूोटे ःटे न्ट इसाई िव ान तथा धमर्ग ु ह ले यो

ःवीकार गदर्छन् िक “आइतवारलाई शबाथ पालन गर भनेर िदएको

िनदशन नयाँ करारमा मौन छ न त त्यसिदनको िविधह लाई पालन
गनर् कुनै राय नै व्यक्त गिरएको छ।"

“भी को मृत्यसम्म पिवऽ िदनलाई कुनै पिरवतर्न गिरएको

िथएन। येशूका चेलाह ले पिन शबाथलाई त्याग्नू भनेर लेखा छोडेर

गएका छै नन्। हप्ताको पिहलो िदनलाई शबाथ पालन गनू र् भनेर
ितनीह ले िसकाएर गएका छै नन्।"

९१

ितनीह को चचर्ले शबाथलाई पिरवतर्न गरे को हो भनेर रोमन

क्याथोिलकका

अनुयायीह ले

दाबी

गदर्छन्।

कितपय

ूोटे ःटे न्ट

इसाईह ले आइतवारलाई पालन गदार् ितनीह ले रोमन क्याथोिलक
चचर्को

आिधपत्यलाई

ःवीकार

गदर्छन्

भनेर

रोमन

क्याथोिलक

धमार्बलम्वीह ले आइतवारलाई मा े इसाईह को भेद खोल्दछन्।

यःतो वक्तव्य ूकािशत भएको छ: “पुरानो व्यवःथाअनुसार शिनवारलाई

पिवऽ िदन मािनएको िथयो, तर पिवऽ आत्माको अगुवाईमा येशू

भी को िनदशनअनुसार रोमन क्याथोिलक चचर्ले शिनवारको बदली
आइतवारलाई

बनाइएको

पिवऽ

छै न।

लगाइएको छ।"
धमर्शा

िदन

बनाएको

अिहले

छ।

आइतवारलाई

सात

ूभ ुको

िदनलाई

भनेर

िदन

पिवऽ

अथर्

बाइबलमा यो िनदशन िदइएको छ: “1 “चक गरी

करा, नथाम्। तुरहीको आवाज जःतै उच्च सोरले करा। मेरो ूजालाई

ितनीह को बागीपन र याकूबको घरानालाई ितनीह का पाप जनाइदे ।

2 िकनिक ितनीह ले मलाई िदनहुँ खोज्छन्। जे ठीक छ त्यही गन र

आफ्ना परमेँवरको आ ा भ
जाितजःतै

ितनीह

नगन तर मेरो मागर् जान्न इच्छा गन

दे िखन्छन्।

ितनीह

मसँग

उिचत

िनणर्यह

माग्छन्, र परमेँवर ितनीह का निजकै आऊन् भनी उत्सुक भएका

दे िखन्छन्।"

आफूह लाई

गरे कोमा

यशैया

धमीर्

आपि

सुनाउनुहन्ु छ।

मानव

५८:१,२।

परमेँवरको

ठहराउनेह ले

जनाउनु

भनेर

दयलाई

परमेँवरको
उहाँले

खोज्ने

सेवा

गन

आ ालाई

आफ्ना

परमेँवरको

भनेर

उल न

जनह लाई

त्यस

गम्भीर

आरोपले परमेँवरका आचारसं िहतालाई इसाई हुँ भनेर दाबी गनह ले

कुिल्चरहे का छन् भनेर ःप

पादर्छ।

परमेँवरको कुन िविधलाई मािनसह ले त्यागे भनेर यशैया

अगमवक्ताले औ ंल्याउँछन्, “ितमीह का मािनसह ले पुराना भग्नावशेष

फेिर

ितमीह

बनाउनेछन्।

धेरै

‘भत्केका पखार्लह

पुराना

जगह

ितनीह ले

उठाउनेछन्।

िनमार्ण गन, र ‘बःने घरह का िनिम्त
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बाटो फेिर नयाँ बनाउनेह

भिननेछौ। ितमीह ले मेरो शबाथ-िदन

तोडेनौ र मेरो पिवऽ िदनमा आफूखुशी गरे नौ भने, र परमूभ ुको

शबाथलाई आदरणीय ठान्यौ, र आफ्नो इच्छाअनुसार नगरी यस
िदनलाई मान्यता िदयौ र यसमा आफ्नो खुशी नगरी व्यथर्का कुरा गरे नौ

भने, ितमीह ले परमूभ ुमा रमाहट पाउनेछौ, र म ितमीह लाई दे शका
उच्च ःथानह मा सवार गन तुल्याउनेछु र म ितमीह लाई ितमीह का

पुखार् याकूबको उ रािधकारबाट भोज खुवाउने तुल्याउनेछु।” परमूभ ुको
मुखैले यसो भन्नुभएको छ।" यशैया ५९:११×१४।

जब रोमन क्याथोिलक चचर्ले आफ्नो अिधकार ूयोग गिर

परमेँवरले िदनुभएको शबाथलाई पिरवतर्न गर्यो तब उनले उहाँको
व्यवःथा वा िविधको शासनलाई भ

गरे को िथयो। तर त्यो भ

व्यवःथालाई िनमार्ण गनर् समय आएको छ।

गरे को

अदनको बगैचामा पापरिहत भएको बेलामा र पापमा फसेपिछ

दु:िखत भएको आदमले सबाथलाई पालन गरे का िथए। हािबलदे िख
नोहासम्म, अॄाहमदे िख याकूबका पुखार्ह ले

शबाथलाई िविधपूवक
र्

पालन गरे का िथए। म भूिममा सारा जनसमूहलाई परमेँवरले सम्बोधन

गनुभ
र् एको िथयो। त्यसबेला उहाँले आफ्नो व्यवःथाको घोषणा गनुभ
र् एको
िथयो।

सत्य शबाथलाई सध पालन गिरएको िथयो

सृि को सु दे िख अिहलेसम्म सत्य शबाथलाई पालन गिरनै

रहे को छ। धमर्को खोल ओढे का “पापको मािनस"ले परमेँवरको पिवऽ
िदनलाई कुल्चन सफल भएतापिन कही ँ कही ँ गोप्य ठाउँह मा

परमेँवरका भक्तह ले सत्य शबाथको गिरमालाई मान्यता िदइरहे का
छन्। सुधारवादी युगको फलःव प ूोटे ःटे न्ट चचर्को उदय भएतापिन

अिधकांस इसाईह ले आइतवारलाई नै पिवऽ िदन भनेर मािनरहे का
ँ ीमा कोही न कोहीले परमेँवरको पिवऽ
िथए ।तर पिन ूत्येक िपढ

िदनलाई पालन गिररहे का िथए।
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अनन्तको सुसमाचार ूचार गन, साथै शबाथको बारे मा मा े ती

सत्यह ले

छु

भी को

असली

चचर्

ाइनेछ। “परमेँवरका आ ाह

कुन्

भनेर

उहाँको

आगमनमा

पालन गन र येशूमािथ िवँवास

राख्ने सन्तह को धै य र् धारण यसैमा छ।" ूकाश 14:12।
ःवगर्मा

भएको

पिवऽ

येशूले

मिन्दरमा

हाॆो

गिररहनुभएको ूधान पूजाहारीको सेवाकायर् र परमेँवरको
आ ाको बारे मा

भ े

कुरादे िख

आत्म ानलाई अ

िनिम्त

दश

ानबोध पाएकाह ले सत्यले कसरी मेल खाएको छ

अत्यन्त

आनन्द

मानेका

िथए।

आफूले

पाएका

इसाईह लाई पिन फैलाउन ितनीह ले चाहेका

िथए।तर धेरै इसाई हुँ भनेर दाबी गनह ले लोकसम्मत धािमर्क

दीक्षाबाट फरक दे िखएकोले सत्य आत्म ानलाई ःवागत गनर् चाहे न।
सत्य शबाथको बारे मा अ

इसाईह लाई सुनाउँदा ितनीह ले

यसरी जवाफ िदएका िथए: “हामीले सध आइतवारलाई मािनआएका
छ । हामीह का िपतापुखार्ले त्यही िदनलाई मानेका िथए र धेरै असल

मािनसह

त्यही िदनलाई मानेर मरे र गए। नयाँ शबाथलाई (सृि को

सु मा नै सनातन परमेँवरले िदनुभएको पिवऽ शबाथलाई अ ानताको

कारण नयाँ शबाथ वा खतम भइसकेको पुरानो शबाथ भनेर ूायःजसो
इसाई धमार्लम्वीह ले मान्दछन्) पालन गदार् सं सार वा लोकिूय
आइतवारको तालमेलबाट हामीलाई अलग गिरन्छ। सारा सं सारले

आइतवार पालन गिररहे का छन्, जाबो सानो झुण्डले सात िदन पालन
गदार् के उपलव्ध हुनसक्छ र?" त्यही तकर्ले यहू दीह ले भी लाई

बिहंकार गरे का िथए। त्यसकारण ूोटे ःटे न्ट चचर्को अमज मािटर्न

लुथरको समयमा पिन पोप र उसका अनुयायीह ले सकली इसाईह

रोमन क्याथोिलक चचर्कै सदःय भएर मरे भनेर तकर् ूःतुत गरे का
िथए। त्यसकारण त्यही धमर् ठीक छ। यःता िकिसमका धारणाह ले

परमेँवरूितको सत आःथाको ूगितमा बाधा ल्याउँछ।
शताब्दीय दे िख

आइतवार

पालन

गन

िविध

व्यापक पमा

फैिलरहे को छ भनेर धेरैले िसकाउँदछन्। तर त्यसको ूितवाद गनर्
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सत्य शबाथ सं सार जःतै पुरानो छ र परमेँवर आफले ःथापना

गनुभ
र् एको छ भनेर दे खाइनुपदर्छ।

शबाथको बारे मा बाइबलमा दे खाइएका

ानह को किमले गदार्

कितले भन्दछन्: हाॆा महान् िव ानह ले शबाथको बारे मा िकन
जःतै थोरै ले माऽ िवँवास गदर्छन्। तपाईँह

सोधेनन्? तपाईँह

ठीक अ

ती महान् िव ानह

बेठीक भ

िमल्दै न।"

त्यःता तकर्ह सँग सामना गनर् पिवऽ धमर्शा

माऽ

बाइबलका

पदह लाई उ ृत गनुप
र् छर् र साथै सारा युगमा परमेँवरका जनह लाई
कसरी व्यवहार गिरयो त्यसबारे मा पिन

िनधार्रण

गरे का

नीितह

परमेँवरको धमर्शा

र

धािमर्क

ान हुन ु आवँयक छ। आफले
ूणालीमा

िवँवास

गन

र

बाइबलले िसकाएका कुराह लाई त्यि को ध्यान

िदनु आवँयकता छै न भनेर ती िव ानह ले िजिकर गन भएकोले

सत्यलाई सुधान ूिबयामा परमेँवरले ितनीह लाई च ु ुह ु । कितपटक

अनपढ वा अिलकित माऽ पढे का मािनसह लाई सत्यको ूचार गनर्
परमेँवरले च ु ुहन्ु छ। ितनीह

िव ान भएको कारणले होइन तर आफू

अल्प ान भएको र परमेँवरबाट िसक्न उत्सुक भएकोले नै त्यःता

मािनसह ूित परमेँवरले नजर लगाउनुहन्ु छ। ितनीह को नॆता र
परमेँवरको

बनाउँछ।

आ ालाई

िशरोपर

गन

ूवृि ले

ितनीह लाई

महान्

आःथा र साहस

चालीस वषर्सम्म इॐाएलीह

उजाड ःथानमा भौतािरऊन् भ े

परमेँवरको चाहना िथएन। उहाँले ती मािनसह लाई इिजप्टबाट िसधै

कनान दे शमा (आधुिनक इॐाएल) लगेर पिवऽ र खुशी बनाएर ःथापना

गनर् परमेँवरको इच्छा िथयो। तर बाइबल ःप
अिवँवासले गदार् ितनीह

छ, “ितनीह को

िभिऽन सकेनन्।" िहॄू ३:१९। त्यही

ूकारले भी को आगमन िढलो होस् र उहाँका जनह

यस सं सारमा

ँ ल
ु मा प न् भ े परमेँवरको चाहना
वष सम्म पाप र क को चग
होइन। अिवँवासले गदार् मािनसह लाई परमेँवरबाट अलग गिरयो।
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सं सारलाई क णा दे खाइएको कारणले नै येशूको आगमन िढलो भएको
हो। परमेँवरको बोध पोिखनुभन्दा पिहले पापीह ले चेतावनीका

आवाजह

सुनून ् र परमेँवरमा सुरिक्षत होऊन् भनेर नै येशूको दोॐो

आगमन पर सिररहे को छ।

पिहलाका युगह मा जःतै जब सत्य वचनलाई मािनसह को

सामु ूःतुत गिरन्छ त्यहाँ िवरोधको आगो सिल्कनेछ। अलौिकक िूय

सत्यलाई ूचार गनह को िवपक्षमा धेरै मािनसह ले ितनीह को िनयत

र चिरऽमािथ आबमण गनछन्। इॐाएललाई तहसनहस पानर् खोज्ने

एिलया हुन ् भनेर उनको िखलाफमा राजा नै लागेको िथयो भने

यिमर्यालाई दे शिोही र ग ार भनेर आरोप लगाएर जनताले दु:ख िदएका

िथए। मिन्दरलाई िबटु लो बनाउने भनेर पावललाई त मिन्दरमै अितवादी

यहू दीह ले मानर् खोजेका िथए।

सन्त र शहीदह ले ःवीकार गरे को आःथा, ितनीह को पिवऽ

र अखण्ड िन ाका अनुकरणीय उदाहरणह ले परमेँवरको वतर्मान

आ ान गिरएका साक्षी बक्नेह लाई ूेरणा र साहस िदनुपदर्छ। यःतो

समयमा परमेँवरका सेवकह लाई यो िनदशन सम्बोधन गिरएको छ:

“चक गरी करा, नथाम्। तुरहीको आवाज जःतै उच्च सोरले करा।

मेरो ूजालाई ितनीह को बागीपन र याकूबको घरानालाई ितनीह का

पाप जनाइदे ।", “हे मािनसको छोरो, मैले तँलाई इॐाएलका घरानाको

पहरादार तुल्याएको छु । यसै ले मैले भनेको कुरा सुन,् र ितनीह लाई
मबाट चेतावनी दे ।" यशैया 58:1 र इजिकएल ३३:७।

असुिवधा र अ को भनाइ खानुपन सं ःकार नै सत्यलाई

ःवीकार नगराउने बाधाको

पमा खडा भएको छ। सत्यको िखलाफमा

ूःतुत गन तकर् केवल बाधा माऽ हो, तर सत्यको िवरोधमा बक्ने
शैतानसँग सत्यलाई खण्डन गन अ

ँ छै न। तर भी का सत
आट

भक्तह ले सत्य लोकिूय हुनसम्म पखर बःदै न। तर ितनीह ले ूेिरत

पावलसँग सहमत हुँदै बूसलाई यसरी अ ाल्छन्: “िकनिक हाॆो हलुको

र क्षणभरको कंटले हाॆािनिम्त अतुलनीय तथा अनन्तको महान् मिहमा
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ँ ै भन्दछन्
तयार गिररहे छ।" र साथै मोशाको अनुभवलाई सम्झद
“िमौदे शको धन-सम्पि भन्दा भींटको िनिम्त िनिन्दत हुन ितनले
मूल्यवान् सम्पि

ठाने।" २ कोरन्थी ४:१७, िहॄू ११:२६।

जुन ठीक वा उिचत छ त्यसलाई नै ठीक वा उिचत भनेर

रोज्नुपछर्, र बाँकी नितजा परमेँवरमा छोड्नुपछर्। आःथा, नीित र
साहसमा चल्ने मािनसह ूित यस सं सार कृत

छ िकनभने ितनीह कै

कारण यस सं सारमा ठू ला ठू ला सुधार भएका िथए। यस समयमा पिन
त्यःता

मािनसह ले

िदइरहनुपदर्छ।

आित्मक

सुधारका

९७

कामह लाई

िनरन्तरता

९

साँचो
चो वा सक्कलीआशा

मानव जगतको मुिक्तको महान् कायर् सम्प

येशूको दोॐो आगमन पिवऽ धमर्शा

गनर् आउनुहन
ु े

बाइबलको मूल िवषयवःतु हो।

पापले गदार् गुमेको आनन्दमय ःवगर्ःथलमा फेिर ल्याइयोस् भनेर

अदनको

बगचादे िख

अिहलेसम्म

गिरएको ूभ ुलाई पिखर्रहे का छन्।

िवँवासका

सन्तानह ले

ूित ा

तीन सय वषर्सम्म परमेँवरसँगै िहँडेका अदनको बगचामा

सृि भएको आदमको सात पुःताको हनोकले यो घोषणा गरे का िथए,
“हे र, परमूभ ु आफ्ना असं ख्य पिवऽ जनह सँग आउनुभयो, सबैको

इन्साफ गनर्, सबै मािनसह लाई दण्ड िदन, जसले अधािमर्क रीितले

भिक्तहीन कायर्ह

जसले उहाँको िव

गरे का छन्, र ती भिक्तहीन मािनसह लाई दण्ड िदन

मा कठोर कुरा बोलेका छन्।” यहू दा १४-१५।

महासाःती खाइरहे को अय्यूबले पिन यसरी िचत्कार गरे का िथए, “तर म

ु न्ु छ, सबैभन्दा अिन्तम समयमा उहाँ
जान्दछु , मेरा उ ारक जीिवत हुनह

ु न
पृथ्वीमा खड़ा हुनह
ु ेछ। अिन मेरा छाला नाश गिरसकेपिछ, मेरो

ँ ाले उहाँलाई दे ख्नेछु,
शरीरमै म परमेँवरलाई दे ख्नेछु। म आफ्नै आख
आफले नै दे ख्नेछु अ

कसैले होइन। मेरो

दय मिभऽै कित

लालाियत बन्छ!" (अय्यूव 19:25-27)। भी को आगमनको बारे मा
किव र अगमवक्ताह ले आगो जःतो ूज्ज्विलत शब्दह ले व्यक्त

गरे का िथए। “ःवगर् आनिन्दत होस्, र पृथ्वी रमाओस्, समुि र त्यसमा
भएका सबै थोकले हषर्नाद ग न्।

खेत र त्यसमा भएका सबै कुरा

उल्लिसत होऊन्। तब ज लमा भएका वृक्षह

आनन्दले गाउनेछन्,

ितनीह ले परमूभ ुको सम्मुख गाउनेछन्, िकनिक उहाँ आउनुहन्ु छ, उहाँ

पृथ्वीको न्याय गनर् आउनुहन्ु छ। उहाँले सं सारको न्याय धािमर्कतामा, र

९८

मािनसह को न्याय आफ्नो सत्यतामा गनुह
र् न
ु ेछ।" भजन 96:11-

13।

परमेँवरको अगमवक्ता यशैयाले यसरी भिवंयवाणी गछर्न,्

“त्यस िदन ितनीह ले यसो भन्नेछन्, “िनँचय उहाँ नै हाॆा परमेँवर

ु न्ु छ, हामीले
हुनह

उहाँमािथ

भरोसा

गर्य

र

उहाँले

नै

हामीलाई

ु न्ु छ, उहाँमािथ हामीले भरोसा गर्य ।
बचाउनुभयो। उहाँ नै परमूभ ु हुनह

उहाँले गनुभ
र् एको उ ारमा हामी खुशी होऔ ं र रमाऔ ं।” यशैया

25:9।

आफ्ना चेलाह लाई सान्त्वना िदँदै उहाँको आगमन सुिनिँचत

छ भनेर येशूले भ भ
ु एको िथयो: “ितमीह को

ितमीह

दय व्याकुल नहोस्।

परमेँवरमािथ िवँवास गदर्छौ, ममािथ पिन िवँवास गर। मेरा

िपताको घरमा बःने ठाउँह

धेरै छन्। त्यसो नभए, के म ितमीह लाई

भन्नेिथए ँ र, िक ितमीह का िनिम्त ठाउँ तयार पानर् म गइरहे छु? अिन
गएर मैले ितमीह का िनिम्त ठाउँ तयार पारे पिछ म फेिर आउनेछु, र
ितमीह लाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु , त्यहाँ ितमीह

पिन

हुनेछौ।", “जब मािनसको पुऽ सारा ःवगर्दूतह सँग आफ्नो मिहमामा
आउनेछ, तब ऊ आफ्नो मिहमामय िसं हासनमा बःनेछ। र उसको

सामुन्ने सबै जाितह
बाभालाई

छु ट्

भेला हुनेछन्, र जसरी गोठालाले भेड़ा र

ाउँछ, त्यसरी

नै

उसले

ितनीह लाई

एउटालाई

अकार्बाट अलग गनछ। उसले भेड़ाह लाई आफ्नो दािहनेपि , र

बाभाह लाई दे ॄेपि
33।

येशूको

राख्नेछ।" यूह ा 14:1-३, म ी 25:31-

पुनरागमनको

बारे मा

चेलाह लाई

दोर्याएका िथए, “गालीलका मािनस हो, ितमीह

ःवगर्दूतह ले

िकन आकाशितर हे द

उिभरहे का छौ? यही येशू, जो ितमीह बाट ःवगर्मा लिगनुभयो, अिहले

जसरी ितमीह ले उहाँलाई ःवगर्मा जानुभएको दे ख्यौ, त्यसरी नै उहाँ

फेिर आउनुहन
ु ेछ ।” ूेिरत 1:11। र पावलले पिन साक्षी िदन्छन्:

“िकनिक ूभ ु ःवयम् हुकुमको गजर्निसत, ूधान ःवगर्दूतको आवाज र

९९

तुरहीको

छोिडएकाह

ूभ ुलाई आकाशमा भे न ितनीह का साथसाथै बादलमा

मरे काह चािहँ

पिहले

सोरिसत

ःवगर्बाट

ु न
ओलर्नह
ु े छ, र

परमेँवरका

बौिरउ नेछन्।

तब

हामी

भींटमा

बाँिचरहे का

र

उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी सध ूभ ुसँग रहनेछ ।" 1 थेसलोिनकी
4:16-17। आफ्नो िवँवासको िनिम्त पत्मोसको टापुमा फ्याँिकएका

येशूका चेला यूह ाले पिन भिवंयवाणी गरे का िथए: “हे र, उहाँ बादलह

ँ ाले उहाँलाई दे ख्नेछ, ितनीह ले पिन
ु न्ु छ, र हरे क आख
साथ आउँदैहन
ु ह

जसले उहाँलाई घोचे । र पृथ्वीका सबै कुलह ले उहाँको कारण
िवलाप गनछन्। यसै होस्। आमेन।" ूकाश 1:7।

उहाँको आगमनपिछ लामो समयसम्म शासन गिररहे को दु को

शिक्त चकनाच ुर हुनेछ: “अिन सात ःवगर्दूतले आफ्नो तुरही फुके, र

त्यसपिछ ःवगर्मा यसो भन्ने ठू ला-ठू ला आवाज गुिञ्जए, “सं सारको राज्य

हाॆा ूभ ुको र उहाँका भींटको राज्य भएको छ, अिन उहाँले सदासवर्दा
राज्य गनुह
र् न
े ।” ूकाश 11:15। “िकनिक जसरी भूिमले आफ्नो
ु छ
िब वा उमाछर्, र जसरी बगचाले बीउह

उमाछर्, त्यसरी नै परमूभ ु

परमेँवरले धािमर्कता र ूशंसा सारा जाितह का सामुन्ने उत्पि

गनुह
र् न
ु ेछ।" यशैया 61:11।

अिन मिसहको शािन्तिूय राज्य ःथापना हुनेछ: “परमूभ ुले

िनँचय नै िसयोनलाई सान्त्वना िदनुहन
ु ेछ, र उहाँले त्यसका सब

भग्नावशेषह लाई दयाको
अदनझ, र त्यसको

िंटले हे नह
र्ु न
ु ेछ। अिन त्यसको म भूिमलाई

खो जिमनलाई परमूभ ुको बगचाझ बनाउनुहन
ु े छ।

हषर् र आनन्द, धन्यवाद र गीतको सोर त्यसमा पाइनेछ।" यशैया
51:3।

सारा युगमा रहे का परमेँवरका सत्य भक्तजनह को आशा नै

ूभ ुको आगमनमा केिन्ित भइरहे को छ। दु:ख, क

र यातनाको

बीचमा पिन “हाॆो धन्यको आशा– हाॆा महान् परमेँवर र मुिक्तदाता

येशू भींटका मिहमाको आगमनको हामी ूतीक्षा गदर्छ " (तीतस

2:13) भनेर उहाँको आगमनको ूतीक्षामा भक्तजनह

१००

झुिण्डरहे का

िथए। उ ारकतार्को आगमनमा पुन त्थान हुनेछ र भी मा मरे काह
बौिरउठ्नेछन् र ितनीह सँग िजइरहे का िवँवासीह

पिन ूभ ुलाई भेट्न

ँ
ँ छन्। उनले भन्छन्,
बादलमा उक्लेछन् भनेर ूेिरत पावलले औल्याउ

“र यसरी हामी सध ूभ ुसँग रहनेछ । यसैकारण एउटाले अकार्लाई यी

वचनह ले सान्त्वना दे ओ।" १ थेसलोिनकी

4:17-18।

येशूका िूय चेला यूह ाले पत्मोसको टापुमा यो ूित ा सुनेका

िथए, “म िछ ै आउनेछु," अिन उनको ूत्यु रले चचर्को ूाथर्ना

ूितिवम्ब

गदर्छ, “हुन्छ, ूभ ु येशू, आउनुहोस्।"

"मारानाथा") ूकाश २२:२०।
ूभ ु

येशूलाई

िवँवास

गरे को

कारण

(मीक भाषामा

कितपय

सन्तह

कालकोठरीमा परे का िथए, ितनीह लाई िजउँदै जलाइएको िथयो,
ितनीह लाई झुन्ड्याएर मािरएको िथयो। ितनीह को आशा र िवँवास
शताब्दीय सम्म गुि रहे का छन्। येशूको िनिम्त यातना सहे का ती

इसाईह मध्ये एक जनाले भनेका िथए, “येशूको व्यिक्तगत पुन त्थान र
उहाँको दोॐो आगमनको आशाले गदार् ितनीह ले मृत्युलाई ितरःकार
गरे । ितनीह

मृत्युभन्दा मािथ उक्लेर बसेका िथए।" अितवादी

इसाईह को यातना सहन नसकेर भूिमगत भएका वाल्दनिससह ले पिन
त्यही आःथालाई

दयं गम गरे का िथए। रोमन क्याथोिलक चचर्को

यातना सहे का मध्यकािलन युगका इसाई हःतीह

जःतै वाइिक्लफ,

मािटर्न लुथर, नक्स, िरड्ले र बाक्सटरले पिन ूभ ुको दोॐो आगमनलाई

िवँवाससाथ हे रेका िथए। ूारिम्भक चचर्, ज लमा भूिमगत भएका चचर्

र सुधारवादी इसाईह
येशू भी

येशूको आगमनमा आशावादी भएका िथए।

कसरी आउनुहन्ु छ भनेर माऽ भिवंयवाणी गरे को

छै न तर उहाँ आउनुभन्दा पिहले कःता कःता घट्नाह

हुनेछन्

जसबाट उहाँको आगमन निजक भएको मािनसह ले थाहा पाउन् भनेर
पिन उल्लेख गिरएको छ। येशूले भ ुभयो, “सूय,र् चन्ि र ताराह मा
िचन्ह दे खा पनछन्, र समुिको गजर्न र छालह ले पृथ्वीका रांशह

स ंटमा परी व्याकुल हुनेछन्। लुका २१:२५ ।“तर ती िदनमा त्यस

१०1

महास ंटपिछ सूय र् अध्ँ यारो हुनेछ, र चन्िमाले आफ्नो चमक िदनेछैन,
ताराह

आकाशबाट

खःनेछन्,

र

आकाशमा

भएका

शिक्तह

डगमगाउनेछन्। अिन त्यस समयमा मािनसह ले मािनसको पुऽलाई
शिक्त र मिहमािसत बादलमा आउँदैगरे को दे ख्नेछन्। तब उसले

ःवगर्दूतह लाई पठाउनेछ, र पृथ्वीको अन्त्यदे िख आकाशको अन्त्यसम्म

चारै

िदशाबाट

आफ्ना

च ुिनएकाह लाई

भेला

मकूर्स

गनछ।"

१३:२४×२७ । दशर्न पाएका यूह ाले पिन दोॐो आगमन पूव र् पिहला
यःता िचन्हह

दे खा परे को दे खेका िथए, “जब उहाँले छै ट मोहोर

तो नुभयो, तब मैले ठू लो भूकम्प भएको दे ख। सूय र् भाङ्माजःतो कालो
भयो, र पूिणर्माको चन्िमा रगतजःतै रातो भयो।" ूकाश 6:12।
उहाँको दोॐो आगमन पिहले कितपय मािनसह

िवँवासबाट

िचिप्लनेछन् भनेर मुिक्तदाताले भिवंयवाणी गनुभ
र् एको िथयो। त्यःतो

समयमा रहने मािनसह को िनिम्त भी ले यसरी सतकर् गराउनुहन्ु छ:

“तर ितमीह
मतवालापन

र

आफ्नो िवषयमा होिशयार रहो, नऽता भोग-िवलास,
जीवनको

िफबीले

ितमीह को

मन

दिबएला, र

ितमीह मािथ एक्कािस त्यो िदन पासोझ आइपलार्। िकनिक यसरी नै

सारा पृथ्वीमा बास गन सबैमािथ यो आइपनछ। तर आइपन यी सबै

कुराह बाट उम्कन र मािनसको पुऽको सामुन्ने खड़ा हुन समथर्
हुनलाई सबै समय ूाथर्ना गद जागा रहो।” लूका 21:34-36।
तयार रहन आ ान

त्यस महान् िदनलाई

ि गत गन बममा परमेँवरको वचनले

उहाँका जनह लाई पँचाताप गद उहाँको अनुहारितर फकर्नू भनेर
आ ान गदर्छ। “िसयोनमा तुरही फुक, मेरो पिवऽ डाँड़ामा चेताउनी

ध्विन बजाओ। दे शमा बःनेह
िदन

आउँदैछ, त्यो

निजकै

सबै थरथर कामून,् िकनिक परमूभ ुको

छ।"

“िसयोनमा

तुरही

फुक, पिवऽ

उपवासको घोषणा गर, पिवऽ सभा बोलाओ। मािनसह लाई भेला गर,
सभालाई अपर्ण गर, धमर्-गु ह लाई जम्मा गर, नानीह

१०२

र दूधे-

बालकह लाई बटु ल। दुलहा आफ्नो कोठाबाट र दुलही आफ्नो िभऽी
कोठाबाट िनःकून्। परमूभ ुको अिग सेवा गन पूजाहारीह

मिन्दरको

दलान र वेदीका बीचमा रोऊन्। ितनीह ले भनून,् “हे परमूभ ु, आफ्नो

ूजालाई बाँकी राख्नुहोस्। आफ्नो उ रािधकारीलाई िगल्लाको पाऽ

हुन, र

जाित-जाितह का

बीचमा

हे लाको

शब्द

हुन

निदनुहोस्।

‘ितनीह का परमेँवर कहाँ छन् त? भनी अन्यजाितह ले िकन भन्न

पाऊन्?॰॰परमूभ ु घोषणा गनुह
र् न्ु छ, “अिहले पिन ितमीह
दयले, उपवास बसेर,

होइन, तर आफ्नो

आफ्ना सम्पूणर्

ँदै र शोक गद मितर फकर्।” आफ्नो लुगा

दय फटाएर परमूभ ु ितमीह का परमेँवरितर फकर्,

िकनिक उहाँ अनुमहकारी, दयामा भरपूर, रीस गनर्मा ढीला र ूेममा
ु न्ु छ, र िवपि
भिरपूणर् हुनह

२:१, १५×१७,१२,१३।

ु न्ु छ।" योएल
ल्याउनुहँद
ु ा उहाँ दु:िखत हुनह

परमेँवको त्यस िदनमा उिभनको िनिम्त मािनसह लाई तयार

पानर् सुधारका महान् कामह

सम्प

गनुप
र् छर्। उहाँका भक्त ह भ े

दाबी गनह लाई उहाँको आगमनितर डोर्याउन परमेँवले सन्दे श

पठाउनुहन्ु छ।

परमेँवले सतकर् गराउने सन्दे श ूकाश १४ मा भेि न्छ।

ःवगर्दूतह ले त्यसमा तीन सन्दे शह

ूःतुत गरे का छन् र ती

सन्दे शह को घोषणा सिकएको लग ैपिछ पृथ्वीमा कटनी गनर् मािनसको

पुऽ आउनुहन
ु ेछ। अगमवक्ताले दे खेको दशर्न यसरी व्यक्त गदर्छन्:
“अिन अक

ःवगर्दूतलाई मध्य आकाशमा उिड़रहे का मैले दे ख।

पृथ्वीमा रहने हरे क जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन्त
सुसमाचार ितनीसँग िथयो। ितनले चक

सोरमा भने, “परमेँवरसँग

डराओ, र उहाँलाई मिहमा दे ओ। िकनिक उहाँका इन्साफको घड़ी

आएको छ। ःवगर्, पृथ्वी, समुि र पानीका मूलह
दण्डवत् गर" ूकाश 14:6,७।

बनाउनुहन
ु ेलाई

उपरोक्त सन्दे श “अनन्त सुसमाचार" को एक भाग हो ।

सुसमाचार ूचार गन काम मािनसह लाई सुिम्पइएको छ। उहाँका
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ःवगर्दूतह ले अगुवाई गछर्न,् तर सुसमाचारको खास घोषणा गन काम

यस सं सारमा रहे का भी का सेवकह ले गदर्छन्।

सुसमाचारको आ ानलाई ूितकार गदार् हुने खतरा

र् एको
येशूले य शलेम शहर ध्वःत हुन्छ भनेर भिवंयवाणी गनुभ

िथयो। उहाँको भिवंयवाणीलाई िवँवास गनह

त्यो शहर रोमी

सै िनकह ले ध्वःत पानुभ
र् न्दा पिहले त्यहाँबाट भागेका िथए र बचेका

िथए। परमेँवरले दया दे खाएर उहाँलाई िवँवास गर भनेर आ ान

गिरएकोलाई अिवँवास गदार् के हुन्छ भनेर य शलेमको िवनाशकारी
घटना चेतावनीको
िव

मा

येशूले

पमा खडा भइरहे को छ। य शलेम शहरको

गनुभ
र् एको

भिवंयवाणी

पूरा

भएको

जःतै

अक

भिवंयवाणी पिन उहाँले िदनुभएको छ, जो पूरा हुनेछ। परमेँवले

च ु ुभएको शहरको नाशलाई हे दार् उहाँको क णालाई अःवीकार गन र

उहाँको व्यवःथा अथार्त ् दश आ ालाई कुल्चने सं सारको पिन के गित

हुनेछ भनेर हामी दे ख्न सक्छ । मानव जगतको दुदर्शाको अन्धकारमय

लेखाह लाई यस पृथ्वीले दे खेको छ। ःवगर्को आिधपत्यलाई बिहंकार
गनह ले भय र पिरणाम भोगेका िथए। तर त्योभन्दा पिन अन्धकारमय
ंय

भिवंयमा

के

हुनेछ

भनेर

दे खाइएको

छ।

जब

सं यमता

दे खाइरहे को परमेँवरको आत्माले यस सं सारलाई झ्वा ै छोड्नेछन् तब
सं सारले पिहला किहल्यै पिन नदे खेको मानवको आवेग र शैतानको

बोधको िवःफोटन दे ख्नेछ। शैतानको शासनको सक्कली
पदार्फास हुनेछ।

जसरी य शलेम

प त्यसबेला

नाश भएको बेलामा परमेँवका जनह

सुरिक्षत भएका िथए, त्यसरी नै सं सारको अिन्तम इितहासमा हुने नाशमा

उहाँका जनह ले राहत पाउनेछन्। यस बारे यशैया ४:३ र म ी

२४:३०,३१ले पुि
जम्मा गनर् भी

गरे का छन्। आफ्ना िवँवासी भक्तजनह लाई

दोॐोपटक आउनुहन
ु ेछ। “तब मािनसको पुऽको िचन्ह

आकाशमा दे खा पनछ, र पृथ्वीका सब जाितह
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िवलाप गनछन्, र

ितनीह ले मािनसको पुऽलाई आकाशका बादलह मा शिक्त र ठू लो
मिहमासाथ

आइरहे को

दे ख्नेछन्।

उसले

आफ्ना

ःवगर्दूतह लाई

तुरहीको ठू लो आवाजको साथ पठाउनेछ, र ितनीह ले आकाशको एक

छे उदे िख अक छे उसम्म चारै िदशाबाट उसका च ुिनएकाह लाई भेला
गनछन्।" म ी २४:३०,३१।
सतकर्

भी का वचनह लाई वेवाःता नगरोस् भनेर मािनसह लाई

गराइएको

छ।

य शलेम

शहरको

नाश

ु न्दा
हुनभ

पिहले

चेलाह लाई भाग्नू भनेर येशूले चेतावनी िदनुभएकोले त्यसलाई पालन
गदार् चेलाह

सुरिक्षत भएका िथए। त्यसरी नै सं सारको अन्तमा हुने

अिन्तम िवनाशको समयमा सुरिक्षत हुन उहाँले सतकर् गराउनुभएको

छ। “सूय,र् चन्ि र ताराह मा िचन्ह दे खा पनछन्, र समुिको गजर्न र

स ंटमा परी व्याकुल हुनेछन्।" लूका

छालह ले पृथ्वीका रांशह

21:25। यही सन्दभर्मा म ी २४:२९, मकूर्स १३:२४×२६ र
ूकाश ६:१२×१७ पिन पढ्नुहोस्। “त्यसकारण सतकर् होऊ" भनेर

येशूले सजग गराउनुहन्ु छ। मकूर्स १३:३५। जो मािनस उहाँले

िदनुभएको

पनछै नन्।

हुन

चेतावनीलाई
त

आत्मसात्

उ ारकतार्ले

गछर्न ्

य शलेमको

ितनीह

बारे मा

अन्धकारमा

सतकर्

गराउँदा

यहू दीह ले वेवाःता गरे का िथए, अिहलेको सं सारले पिन उहाँको

चेतावनीलाई महण गछर् भ े छै न। जे भएतापिन अिवँवासीह को

िनिम्त परमे रको िदन उनीह ले थाहा नपाएको समयमा आउनेछ।
जुन पमा जीवन चिलरहे को छ त्यही

मािनसह

पमा जीवन चिलरहे को बेलामा,

मोजमज्जामा लािगरहे को बेलामा, पैसा कमाउने व्यापार

बढाउने चहलपहलमा, धमर्का अगुवाह ले सं सारको ूगितूित गौरव

दे खाइरहे को बेलामा, जब मािनसह लाई सुरक्षाको सापटी आँवासन
िदइरहेका हुन्छन् अिन पहरािबनाको घरमा राती चोर आएको जःतै

अधमीर् र लापवार्ही जीवन िबताउनेह मा अचानक िवध्वंस आउनेछ र
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ितनीह

यसबारे पुि

भाग्न पाउन सक्ने छै नन्। १ थेःसोलोिनकी ५:२×५ले
गदर्छ।

शैतानले मािनसह लाई आफ्नो च ल
ु मा राख्न ूयास गछर्

मािनस अमर छ र आइतवारलाई पिवऽ िदन मा े िवँवव्यापी

अिभयान जःता ठू लो धािमर्क गलत धारणाह ले मािनसह लाई आफ्नो

छलमा पानर् शैतानले अथक ूयास गनछ। मािनस अमर छ भ े िशक्षा

टु नामुना, झाँबी, मन्ऽतन्ऽ, किथत भूतूेतलाई मनाउने काम, बोक्सी

िव ा आिदका जग हुन ् भने आइतवारलाई मनाउने िवँवव्यापी इसाई
अिभयानले रोमको आिधपत्यलाई सहानुभिू त ूकट गराउँछ।

फुकफाक, तन्ऽमन्ऽ, टु नामुना, रोगलाई िनको पान जःता

चितर्कलाह ले शैतान मानव कल्याणकारी छ भनेर दे खाउँछ र उसले

नयाँ मानव धमर् भनेर मािनसह लाई मख्ख पादर्छ। तर हुलका हुल

मािनसह लाई

जीवनले

नाश

मािनसह को

गनर्ितर

उिचत

उसले

डोर्याइरहे को

सोचिवचारलाई

तहस

हुन्छ।

नहस

असं यम
पादर्छ,

अनैितक आचरण, झझगडा र हत्यािहँसालाई उक्साउँछ। लडाईँले
मािनसको

अत्यन्त

नराॆो

जोशलाई

उ ेिजत

पादर्छ

र

त्यसको

िसकारलाई दुंकमर् र िहं सामा लोटपोट गराएर अनन्त जीवनबाट वि त
गराउँछ। रा ह को बीचमा यु को घन्टी बजाउने शैतानको लआय

हो। परमे रको िदनको िनिम्त मािनसह

शैतानले ती सबै चितर्कलाह
ूकृितका

जुटाउँछ।

रहःयह लाई

तयार नहोस् भनेर मन भाँड्न

शैतानले

अध्ययन

गरे को

छ।

परमेँवरले जित अनुमित शैतानलाई िदनुहन्ु छ त्यित उसले ूकृितका
तत्वह लाई आफ्नो िनयन्ऽणमा राख्न सक्छ। िवध्वंसकारीबाट आफ्ना
ु न्ु छ। तर सं सारका
जनह लाई सुरिक्षत राख्ने परमे र आफ हुनह

कितपय इसाईह ले उहाँको व्यवःथा अथार्त ् दश आ ाूित अपमान र
ु न्ु छ सो
वेवाःता दे खाएका छन्। त्यःतो अवःथामा उहाँले जे गछु र् भ ह

गनुह
र् न्ु छ। उहाँको व्यवःथाको िव

मा िविोह गन र जबरजःती
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गराउनेह

मािथको उहाँको सुरक्षात्मक हे रचाह उहाँले हटाइिदनुहन्ु छ।

परमेँवरले िवशेषत: सुरक्षा नगरे को मािनसह लाई शैतानले आफ्नै

मातहतमा िलन्छ। उसको आफ्नै ूयोजनको िनिम्त कसैलाई िनगाहा

दे खाएर उसले सम्प

गराउँछ । अ लाई दु:खक

जसले गदार् परमेँवले नै ती क
िवँवास िदलाउँछ।

पिन ल्याउँछ

ल्याउनुभएको हो भनेर मािनसह लाई

सबै खालका रोगह लाई िनको पानर् सक्ने अत्यन्त महान्

कल्याणकारी वै को

पमा आफूलाई ूःतुत गनर् शैतान खिप्पस छ।

तर मािनसह लाई सत्यानास गनर् अनेक िकिसमका रोग र घना
जनसं ख्या भएको शहरह मा महामारी ल्याउन पिन शैतानले आफ्नो हात

बढाउँछ। समुि र भूिममा अनेकन् दुघट
र् ना गराएर, ठू ला ठू ला
अिग्नकाण्डले धनजन र मािनसको क्षित पुर्याएर, िवनाशकारी भ ुमरी र

अिसनाह को वषार् गरे र, हुरीबतास, बाढी, पिहरो, ूचण्ड तुफान वा

साइक्लोन र सुनामी, सामुििक छाल र भूकम्प जःता हजार ूकोपह
सृजना गरे र शैतानले आफ्नो आिधपत्यलाई पुि
पाकेका अ

िदइरहे को छ। भखर्रै

र बालीह लाई बगाएर, अिनकाल, आपत र िवपि

शैतानले नै ल्याउँछ। िवनाशकारी तत्वह

पठाएर हावालाई ूदुषण गद

(वा शहरलाई ग्याँस च्याम्बर बनाउने) हजार मािनसह लाई मृत्युको
िशकार शैतानले नै बनाउँछ।

िबडम्वना त यो छ िक, ती सबै दु:खक

आपत, िवपदह

आउनमा परमेँवरका आ ा मा ेह को दोष छ भनेर मािनसह लाई

उक्साउँछ,

िकनभने परमेँवरका ती भक्तजनह

ती अना ाकारी वा

ँ
अधमीर्ह को अगािड िनरन्तर पमा ितनीह को दोष औल्याउने
को

पमा

मािनसह ले

गनर्

खडा भइरहे का हुन्छन्। आइतवारलाई िवौामको िदन पालन नगरे कोले
परमेँवरको

मानहानी

गरे को

भनेर

लगाउँछन्। जबसम्म आइतवारलाई पिवऽ िदन मा

ूचारबाजी

कडा िनयम लागु

गदन तबसम्म ती िवपि ह को अन्त हुँदैन भन्दै , “आइतवारलाई मा े
ूथालाई नाश गनर् खोज्नेह ले परमेँवरको िनगाहा र फिलफापलाई
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रोिकरहे को

छ।"

भनेर

शैतानले

परमेँवरका

जनह को

िव

उचाल्दछ। जसरी इॐाएलको इितहासमा अिनकाल हुँदा परमेँवरका

अगमवक्ता एिलयालाई राजा आहाबले यःतो दोष लगाएको िथयो,
“इॐाएललाई कंट िदने ितमी नै हौ?” त्यसरी नै परमेँवरका आ ाह
पालन

गन

भक्तजनह मािथ

धोकेवाज

महान्

मािनसह लाई उचािलनेछन्।

शैतानको

नेतत्ृ वमा

बाइबलले िनधार्रण गरे को शबाथलाई पालन गनह लाई कानून

र आदे शह

पालन नगन शऽुह

हुन ् भनेर सावर्जिनक

पमा िनन्दा

गराउन लगाउने छ। समाजको नैितकतालाई तहसनहस पान, ॅ ाचार

र अराजकता फैलाएर न्यायको िनिम्त परमेँवरको बोध पठाउन

लगाउने उच्छृ ल समूह भनेर परमेँवरका ती वफादार सेवकह लाई
आरोप लगाउनेछ। सरकारूित मोह नदे खाउने दे शिोही वा अराि य

भ े दोष ितनीह ले खप्नेछन्। परमेँवरका दश आ ाह लाई पालन

गनर् बाध्य छै न भ े इसाई धमर्ग ु ह ले चचर्का म ह बाट सरकार वा

नागिरक समाजले बनाएका नीितिनयमह

पालन गनुर् सबैको धमर् हो

भनेर ूचार गनछन्। िवधायकको सामु, न्यायालयमा परमेँवरका दश
आ ाह लाई

िशरोपर

ँ ो
सजायक

गनह लाई

फैसला

सुनाउनेछन्।

ितनीह का वचनह लाई गलत ढँगमा िलइनेछन्। ितनीह को असल
िनयतलाई अत्यन्त खराब मािनसह

भनेर ितनीह को चिरऽहत्या

चचर्का ठू ला ठू ला मान्यजनह

र सरकार िमलेर आइतवारलाई

गनछन्।
मा

कर गनछन्। नागिरक ःवतन्ऽ दे श भिनएको अमेिरकाका शासक

र िवधायकह ले पिन लोकिूय मानेको आइतवारलाई पालन गनर्

लगाउन कानून बनाउनेछन्। चेतनाको ःवतन्ऽताको िनिम्त अमेिरकाले

ठू लो त्याग गरे को िथयो। अब त्यो पिन मान्य हुनेछैन। अगमवक्ताले
िचऽण गरे को अनुसार आउने

अिज र त्यो

न्द हामीले िछ ै हे न र् पाउनेछ , “तब त्यो

ीसँग बोिधत भयो, र त्यसका बाँकी सन्तानसँग यु

१०८

गनर्

गयो× अथार्त ् ितनीह सँग जुनह ले परमेँवरका आ ाह
र येशूका गवाही िदन्छन्॰॰॰" ूकाश १२:१७।
परमेँवरूित

समिपर्त

भएका

उहाँका

पालन गछर्न ्

जनह ले

आफ्ना

मुहारह लाई चम्काउँदै ःवगर्बाट िदएको सन्दे श ितु गितमा एक
ठाउँबाट अक

हुनेछन्, िबमारह

ठाउँमा फैलाउनेछन् । र त्यहाँ अचम्मका कामह

िनको हुनेछन्। शैतानले पिन त्यसको ूितकार गनर्

अनेक िकिसमका किथत आँचयर् कमर्ह

गनछ। यितसम्म िक उसले

आकाशबाट आगो पिन वषार्उनेछ (ूकाश १३:१३)। यसरी सं सारका

बािसन्दाह लाई कसको पक्षमा उिभने भनेर िनणर्यात्मक च ुनौितको
सामना गनुप
र् नछ।
ब

तकर्िवतकर् वा वादिववाद गरे र परमेँवरको सन्दे श फैिलने छै न

परमेँवरको आत्माले गिहरो पमा छोएर मािनसह को मनमा

िवँवास जगाउनेछ। सत्यको बारे मा अनेकन् तकर्ह

ढ

ूःतुत गरे का

छन्, िविभ

ूकािशत पुःतकह मा आफ्ना ूभावह

ूकट गिरएका

सत्यको ःप

पमा उजागर भएको छ। इसाई घरानाबाट आयो भन्दै मा

छन्, तै पिन धेरैलाई सत्यको बारे मा बुझ्न वि त गराइएको छ। अब

वा चचर्सँग नाता जोड्दै मा परमेँवरको सच्चा सन्तान हुन्छ भ े िःथित

अब छै न। कितपय सं घसं ःथाह

िमलेर सत्यको िखलाफमा उऽेतापिन

त्यसको ख्याल नराखी ठू लो सं ख्यामा मािनसह

परमे रको पक्षमा

उिभनेछन्।
ल्याएर

सं सारलाई ऽिसत गराउने कलह र अनेक िकिसमका क
रक्ताम्य

बनाउने

िजम्मेवारी

परमे रका

आ ाह

पालन

गनह मािथ थुपािरनेछ। जुन शिक्तले अिन्तम चेतावनी फैलाइरहे को
िथयो, त्यस शिक्तूित दु ह को रीस ूचण्ड पमा चिकर्रहे को छ। जो
मािनसह ले

परमेँवरको

सन्दे शलाई

ःवीकार

गदर्छन्

िखलाफमा घृणा र यातनाको जोश शैतानले जगाउनेछ।

१०९

ितनीह को

अटल रहने आशा

हाॆो अगािड खडा भएको अनेकन् वेदना र सङ्कटको सामना

गनर् त्यःतो आःथा वा िवँवास आवँयक पछर् जसले थकाई, लामो

पखार्इ र भोकको परवाह नगिर मािनसलाई बिलयो बनाइ राख्छ।

जितसुकै गम्भीर परीक्षामा पिन त्यःतो आःथा हिल्लँदैन। आफ्नो
दाजुसँग सामना गनुप
र् दार् याकूब िचिन्तत भएर ूाथर्नामा तिल्लन भएका

िथए। त्यसबेला उनले परमेँवरसँग नबुझेर िभड्न पुगेका िथए।
त्यसबेला उनले िवजय पाएका िथए। त्यो िनरन्तर ूाथर्नाबाट आउने

शिक्तको ूमाण िथयो। याकूवले जःतै परमेँवरका ूित ाह लाई

समाती पकडी राख्ने सबैले उनी जःतै सफलता हािसल गनछन्।

परमेँवरसँग कुःती खेल्नु×कित थोरै लाई माऽ त्यो थाहा होला! यो
दु:ख

लाग्दो

कुरो

छ

िक

नैराँयताको

छालले

बगाउन

खोज्ने

ूाथीर्ह मध्ये कित थोरै ले माऽ परमेँवरका ूित ाह लाई पकडी

राख्दछन्?

आकाशमा अनेक िकिसमका डरलाग्दा अलौिकक

ंयह

दे खा

पनछन्। अचम्म चमत्कार काम गन दानव शिक्तह को शिक्त ूदशर्न
हुनेछ। शैतानसँग िमली, एकजुट भएर ःवगर्को शासनसँग अिन्तम यु
गनर् शैतानका पितत दु

राजाह

दूत तथा उसका मितयारह ले पृथ्वीका

र सारा सं सारका मािनसह लाई उचाल्नेछन्। नकावधारी

भी ह को उदय हुनेछन्। परमेँवरबाट दशर्न पाएको भन्दै ितनीह ले
अनेकन् च ाईका कामह

धमर्शा

गनछन्। तर ितनीह ले परमेँवरको पिवऽ

बाइबलको खण्डन गनछन्।

चरमिवन्दु कायर्

शैतानको अिन्तम महान् छलपूणर् नाटकको चरमिवन्दुमा शैतान

आफले भी को

प धारण गनछ। मुिक्तदाताको दोॐो आगमनमा सारा

आशाह लाई िबलाउन चचर्ले धेरै समयसम्म ूतीक्षा गिररहे को छ।
अब महान् धोकेवाज किथत भी

भएर दे खापनछ। परमेँवरको पुऽको

बारे मा िदएको वणर्न (ूकाश १:१३×१५) अनुसार शैतान गौरवमय,
तेजिःवमय, राजामहाराजा भएर दे खापद जनमानसलाई धोका िदनेछ।
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सबै िकिसमको तेजःवी र मिहमामय गौरवह ले शैतानलाई

घेरेको अझसम्म कुनै मरणशील मािनसले दे खेको छै न। ठू ला ठू ला

तुरही, िबगुलह
मािनसह

आयो" भनेर फुिकनेछ। उसको अगािड

“भी

लम्पसार पनछ। आफ्नो हात उचालेर उसले मािनसह लाई

आिशष िदनेछ। उसको आवाज नरम र सुिरलो हुनेछ। क णाको

ूःतुत गनछ जुन ्

आवाज िनकालेर उसले केही त्यःतै ःवगर्का सत्यह

येशूको मुखबाट िनःकेका िथए। उसले रोगह लाई िनको पानछ र
भी को

चिरऽलाई

धारण

गरे को

जःतो

दे खाएर

पिवऽ

शबाथ

शिनवारलाई आइतवारमा पिरवतर्न गिरसक्यो भनेर उसले दाबी गनछ।
जो मािनसले हप्ताको सात

िदनलाई पिवऽ मानेर पालन गछर् त्यो

उसको िखलाफमा गएको छ भनेर घोषणा गनछ। मािनसलाई आफ्नो

माथमा राख्ने उसको त्यो ठू लो ॅामक चालबाजी हो। हुलका हुल
मािनसह

उसको छलमा ल

हुनेछन् र भ ेछन् “यो त परमेँवरको

महान् शिक्त हो" ूेिरत ८:१०।

तर

परमेँवरका जनह

शैतानको

ॅममा पनछै नन्

चितर्कलाले

परमेँवरका

जनह

हुनेछैनन्। त्यस फटाहा भी को िव ा पिवऽ धमर्शा

िबचिलत

बाइबलसम्मत

छै न। जसले पशु र उसको ूतीकको (परमेँवरको िखलाफमा हावा

बोल्ने किथत इसाई शिक्त) आराधना गछर्न,् ितनीह लाई उसले आिशष

िदन्छ।

त्यःता

मािनसह मािथ

नै

परमेँवरको

खन्याइनेछ भनेर बाइबलले घोषणा गदर्छ।

बोधको

कचौरा

यथाथर्मा भ े हो भने भी को दोॐो आगमनको शैलीलाई

नक्कल गनर् शैतानलाई अनुमित िदइएको छै न। येशूको नाउँमा आएर

मािनसह लाई

धोका

िदनेछन्

भनेर

उहाँले

नै

अिमम

खबरदारी

गराउनुभएको िथयो। “23 “ ‘हे र, मुिक्त िदनुहन
ु े राजा भींट त यहाँ

ु न्ु छ वा त्यहाँ हुनह
ु न्ु छ, भनेर ितमीह लाई कसैले भन्दै मा त्यो कुरा
हुनह

नपत्याओ 24 िकनभने यःता झू टा भींट र झू टा अगमवक्ताह

दे खापनछन्। ितनीह ले ठू ला-ठू ला िचन्ह र अचम्मका कामह

सकेसम्म परमेँवरले छानेका मािनसह लाई पिन झुक्याउनेछन्।

१1१

दे खाएर

25 “हे र, मैले ितमीह लाई यो कुरा अिघबाटै भिनिदएको छु है । 26

मािनसह ले

ितमीह लाई ‘उहाँ उजाड-ःथान, ज ल

ु न्ु छ’ भने पिन ितमीह
हुनह

म भूिममा

त्यहाँ नजाओ। ितनीह ले ‘हे र, उहाँ त

िभऽ कोठामा बःनुभएको छ’ भने पिन ितमीह

त्यो कुरा नपत्याओ ।

धुिरन्छन्!"

पुऽ

27 िकनभने आकाशमा पूवद
र् े िख पिँचमसम्म िबजुली चिम्कएजःतै म
मानव पुऽ आउँदा हुनेछ। 28 जहाँ िसनु छ, त्यही ँ नै िग ह
म ी

24:23-28।

“मानव

ठू लो

मिहमामा

ःवगर्दूतह सँग आएर आफ्नो िसं हासनमा बःनेछन्।" म ी 25:31।

ु न्ु छ र उहाँलाई घोच्नेह सिहत सबैले
“हे र, उहाँ बादलमा आउँदै हुनह
उहाँलाई

दे ख्नेछन्।

सं सारका

सबै

जाितले

उहाँको

िनिम्त

शोक

गनछन्। हो, यःतै होस्। आमेन।" ूकाश 1:7। “त्यस िदन

आ ाको आवाज, मुख्य ःवगर्दूतको सोर र परमेँवरको तुरही फुकेको

बेला ूभ ु ःवगर्बाट आउनुहन
ु ेछ र त्यित नै खेर भींटमा िवँवास गरी

मरे काह

बाँच्नेह

सबैभन्दा पिहले िबउँतनेछन्। 17 त्यस िदनसम्म हामी

उनीह सँगै ूभ ुलाई बादलमा भेट गनर् आकाशितर लिगनेछ

अिन सधभिर ूभ ुसँगै रहनेछ । 18 यसकारण यी कुराह ले एक-

अकार्लाई ढाडस दे ओ।" १ थेसलोिनकी 4:16-18। येशूको आगमन
जुन पमा हुनेछ त्यसलाई कसैले पिन नक्कल गनर् सम्भव हुनेछैन। कुनै

एक झुण्ड, जाित आिदले नभएर सारा पृथ्वीका मािनसह ले ना ो
ँ ाले दे ख्नेछ।
आख

पिवऽ धमर्शा

जसले सत्यलाई

बाइबलको केवल जेहेन्दार र मेहनती िव ाथीर्

दयदे िख ूेम गदर्छ उमाऽ सं सारलाई आफ्नो हातमा

राख्ने शैतानको शिक्तशाली छलबाट सुरिक्षत हुनसक्छ। बाइबलकै

आधारमा नकावधारी धोकेवाजको छललाई ती मािनसह ले पिहचान
गनछन्। के परमेँवरका जनह

अिहले उहाँको वचनमा यःतो गिर

अटल भइरहे का छन् िक जोश तथा भावनाको भरमा सक्कली आःथालाई

नहुत्याओस्? यःतो भीषण पिरिःथितमा के ितनीह ले बाइबल र
बाइबललाई माऽ अ ालेर बःछन्?
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महान ् आशा

१०

जब एक रा मा परमेँवरका आ ाह

सुरक्षा िदने मानव कानून हट्छ भने अक िभ

िवनाशको

िनिम्त

एकैसाथ

अिभयान

पालन गनह लाई

रा ह मा ितनीह को
चिलरहे को

हुन्छ।

भिवंयवाणीअनुसार िनधार्िरत समयमा परमेँवरको आदे श जारी हुन
मािनसह ले उनीह को सम्मतमा निहँड्ने र

लागेकै बेलामा दु

उनीह को अगािड आलोचक भएर खडा भइरहनेलाई च ुपचाप पानर् एकै

रात ूहार गनर् षडयन्ऽ रच्नेछन्।

कोही झ्यालखानाको कालकोठरीमा, कोही ज लमा त कोही

पहाडमा भूिमगत भएर लुिकरहे का परमेँवरका जनह ले सुरक्षाको

िनिम्त परमेँवरसँग िबन्ती गनछन्। हत्याको िनिम्त तयार भएर

हितयारले सुसिज्जत भएका मािनसह लाई दु
िदनेछन्। अिन क को अत्यन्त चक
गनुह
र् न
ु ेछ: “तर ितमीह

ःवगर्दूतह ले साथ

घडीमा परमे रले हःतक्षेप

परमेँवरका ूजाचािहँ आनिन्दत हुनछ
े ौ र पिवऽ

चाडमा रातमा झ हषर्का गीत गाउनेछौ। इॐाएलको बचाउ गनुह
र् न
ु े

ँ ने
परमूभ ुको मिन्दरमा जाँदा बाँस ुरी बजाई त्यसको सुरमा िहड्

खुसी हुनछ
े ौ। परमूभ ुले एक-एक जनालाई आफ्नो

मािनसह झ ितमीह

गौरवशाली ःवर सुन्न र बोधको ूताप थाहा गनर् िदनुहन
े । आगोको
ु छ

ँ ी र वषार्को मुसलधारे पानी
ु , अिसनाका आध
ाङ-गुडङ

ज्वाला मेघका ग

आउँनछ
े ।" यशैया ३०:२९×३०।
जब दु

मािनसह ले परमेँवरका जनह मािथ हमला गनर्

खोज्छन् तब अन्धकार रातभन्दा पिन बाक्लो कालोले पृथ्वी ढािकनेछ।

अिन ूाथर्ना गन झुण्डलाई इन्िे णीले घेरा िदन्छन् र त्यो इन्िे णी

ःवगर्ितर

ितनीह को

फैिलएको
रीस

दे िखनेछ।

कसमािथ

बोिधत

िथयो

भनेर

१1३

जमातह लाई
ितनीह ले

पिबनेछ।

िबिसर्नेछन्।

परमेँवरको करारको ूतीकलाई ितनीह ले एकटक लगाएर हे नछन् र
त्यसको चमकबाट सुरिक्षत हुन चाहना व्यक्त गनछन्।

परमेँवरका जनह ले एउटा आवाज सु ेछन्, “मािथ हे र।"

सु का इसाई शहीद िःटफनले जःतै मािथ ःवगर्मा हे नह ले त्यहाँ

परमेँवरको मिहमा दे ख्छन् र मािनसको पुऽ उहाँको िसं हासनमा

ँ ा
बिसरहे को दे ख्नेछन्। ूेिरत ७:२५,२६ हेनह
र्ु ोस्। उहाँलाई हे िपद
लागेको चोटको िचन्ह ितनीह ले दे ख्नेछन् र यो अनुरोध ितनीह ले
सु ेछन्, “हे िपता, तपाईंले मलाई िदनुभएका मािनसह

मसँग नै रहू न ्

र तपाईंले मलाई िदनुभएको मिहमा ितनीह ले दे ख्न सकून्, जुन मिहमा

ु न्दा अिघदे िख नै मलाई ूेम गनुभ
तपाईंले सृिंट हुनभ
र् एको हुनाले

िदनुभयो।" यूह ा 17:24। ितनीह ले आवाज सु ेछन्, “ितनीह

आए, पिवऽ, कसैको कुभलो नगन र िबटुलो नभएकाह
मेरै धै य र् अपनाएर वचन पालन गरे का छन्।"

! ितनीह ले

उ ार आउँछ !

उहाँका जनह को उ ारको िनिम्त मध्यरातको समयमाझ

र् न्ु छ। चक
परमेँवरले आफ्नो शिक्तको ूदशर्न गनुह

तेजले घाम

चिम्करहे को जःतो हुन्छ। अनेक िकिसमका अलौिकक र अचम्मका
कामह
धमीर्ह

दे खापनछन्। दु ह

ऽाही ऽाही भएर त्यो

ंय हे नछन् र

ितनीह को उ ार आएकोमा खुशीले गदगद भएर हे दर्छन्।

बोधले अन्धकार भएको आकाशमा अचानक वणर्न गनर् नसिकने
मिहमाको सफा ःथान दे िखनेछ। ठू लो नदीबाट आएको आवाज जःतै
परमेँवरले सम्बोधन गनुह
र् न्ु छ, “अब भयो !" ूकाश १६:१७।
त्यस आवाजले ःवगर्ह

र पृथ्वी कम्पायमान हुन्छ। ठू लो

भ ुकम्प हुन्छ, “तब िबजुली चम्के, आवाजह

र मेघ गजर्नह

भए, र

भयानक भूकम्प गयो, यित भयानक भूकम्प िक पृथ्वीमा मािनसह को
उत्पि

भएदे िख यसो किहल्यै गएको िथएन।" ूकाश 16:18।

पत्थरका टुबाह

जताततै छिरएका हुन्छन्। रीसले च ुरच ुर भएको
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जःतै समुि हिल्लनेछ। राक्षसह का आवाज जःतै तुफानको गजर्न

सुिननेछ। धतीर् फुट्दछ। पृथ्वीको जग नै भािसएको जःतै हुनेछ।
सदोमको दु

अधमीर् चालामाला भएका समुिी तटह

बोिधत पानीले

िनिलिदन्छ। "परमेँवरलाई महान् बेिबलोनको याद आयो, र उहाँले

आफ्नो बोधको भयानक म ले भिरएको कचौरो त्यसलाई िपउन

िदनुभयो। ूकाश 16:19। ठू ला ठू ला अिसनाह ले आफ्नो नाश गन
काम गदर्छन्। गौरवले माि एका शहरह
सम्पि ले सजाएका महान् भव्य महलह

हुनेछन्।

कारागारका

परमे रका जनह
िचहानह

पखार्लह

मुक्त हुनेछन्।

उघािरनेछन्।

धराशयी हुनेछन्। धन

ितनीह को अगािड चकनाच ुर

भत्केर

िततर-िबतर

हुनेछन्,

पृथ्वीको

धुलोमा

सुितरहे काह

र

ब्युिँ झनेछन्। कोही अनन्त जीवनको िनिम्त भने कोही अनन्त शमर् र
बेइज्जत खप्न बौिरउठ्नेछन्। येशूलाई िकला ठोक्नेह

जसले भी को

पीडामा िखःसी उडाएका िथए र उहाँको सत्यलाई िहं साको बाटो रोजेर

िबिोह गरे का िथए, ितनीह

पिन बौिरउठ्नेछन्। परमेँवरका बफादार

र आ ाकारीको िशरमा सम्मानको पगरी पिहराइिदएको ितनीह ले

हे नप
र्ु नछ। दािनयल १२:२, ूकाश १:७।

भय र िबजुली चम्केर यस पृथ्वीलाई आगोको ज्वालाले लपेिटने

छ। रहःयमय र भयिभत तुल्याउने घनघोर बळको आवाजले दु को

नाशको घोषणा गनछ। अहं कारले फुलेर िवरोधाभास र िनदर्यी भएर
परमेँवरका आ ाह

हुनेछन्। जब मािनसह

पालन गनह लाई सताउनेह

शैतानका पितत ःवगर्दूतह

अब भयिभत

क णाको िभख मािगरहे का हुन्छन् तब

थर थर भएर काँप्नेछन्।
परमेँवरको िदन

अगमवक्ता यशैयाले भनेका िथए: “जब पृथ्वीलाई थकर्मान

तुल्याउन परमूभ ु उ नुहन्ु छ, तब परमूभ ुको भय र उहाँको महामिहम

ूतापबाट मािनसह

च ानका गुफा र पृथ्वीका प्वालह िभऽ पःनेछन्।
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त्यस िदन मािनसह ले आफ्नािनिम्त पुज्नलाई बनाएका सुन र चाँदीका
मूितर्ह

छु च ुन्िा र चमेराका अिग फािलिदनेछन्। जब पृथ्वीलाई

थकर्मान तुल्याउन परमूभ ु उ नुहन्ु छ, उहाँको भय र उहाँको महामिहम
ूतापबाट ितनीह

भागेर च ानका कन्दराह

जानेछन्। यशैया 2:19-21।

भी को िनिम्त सबै त्याग गनह

र च ानका िचराह िभऽ

अब सुरिक्षत हुनेछन्। सं सार

िनडर भएर ितनीह को िनिम्त मन ूभ ुको

र मृत्युको अगािड ितनीह

पक्षमा उिभएका िथए। पेलानले रक्तहीन चाउरी परे का ितनीह का
अनुहारह

अब अचम्म मान्दै चिम्कनेछन्। िवजयको घनघोर आवाजले

ितनीह को मुखबाट गीत फुट्नेछन्: “परमेँवर हाॆा शरणःथान र

ु न्ु छ, स ंटमा सध हािजर रहने सहायता।यसकारण हामी
शिक्त हुनह

डराउनेछैन , चाहे पृथ्वी उथलपुथल होस्, वा पवर्तह समुिको गभर्मा
ँ काढ़ोस्, र चाहे त्यो उलर आउँदा
खसून,् चाहे समुि गज स् र फीज
पवर्तह

थकूर्न्।" भजन 46:1-3।

जब

परमेँवरमािथ

व्यक्त

गरे का

ती

पिवऽ

वचनह

परमेँवरितर उठ्छ तब ःवगर्को ढोका उियन्छ र िदव्य शहरबाट

तेिजलो िकरण चिम्कन्छ। च ानका दुई िशलापऽह

बोकेका हात

त्यस आकाशमा दे खापनछ। िसनै पहाडमा घोषणा गरे को त्यो पिवऽ
व्यवःथा वा दश आ ाह
त्यहाँ लेिखएका शब्दह

अब न्यायको मापदण्डको

पमा दे खापनछ।

यःतो सरल छन् िक सबैले पढ्न सक्नेछन्।

मािनसह को ःमरण शिक्त ब्युिँ तनेछ। अन्धिवँवास र परमेँवर िवरोधी
िव ाह

ितनीह को िदमागबाट बदािरनेछ।

परमेँवरको पिवऽ व्यवःथालाई कुिल्चनेह को अनुहार भयिभत

र ऽाही ऽाही भएको

िनगाहलाई

आफ्नो

ंय बयान गनर् असम्भव छ। सं सारको

पक्षमा

पानर्

ितनीह ले

परमेँवरका

आ ाका

नीितह लाई पन्छाएका िथए र अ लाई पिन त्यही गनर् लगाएका िथए।
अब ितनीह ले नै ितरःकार र हे ला गरे को दश आ ाले ितनीह लाई
दोषी ठहराउनेछ। अब त्यसलाई वेवाःता गन बहाना केही नभएको
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ितनीह ले दे ख्नेछन्। अब परमेँवरको व्यवःथाका शऽुह ले सत्यूित
नयाँ धारणा र कतर्व्य व्यक्त गदर्छन्। जीिवत परमेँवरको लालमोहर

छाप पिवऽ शब्बाथ भएको ितनीह ले दे ख्नेछन् तर त्यसितर फकर्न
िढलो भइसक्छ। बालुवाको जगमा ितनीह ले घर बनाइरहे को

ंयलाई

हे द त्यसलाई के गन भ े कुरामा िढलाई भइसकेको महसुस ितनीह ले

गनछन्। परमेँवरको िखलाफमा ितनीह ले सं माम गरे का िथए। ःवगर्

जान अगुवाई गरे को भन्दै
धािमर्क धमर्ग ु ह

मािनसह लाई अनन्तको मृत्युमा झानर्

िबयाशील भएका िथए। धमार्िधकारी भएर बःने

मािनसह को उ रदाियत्व कःतो महान् रहे छ भनेर त्यसबेला महसुस
हुनेछ, आफ्नो धमर्लाई दु पयोग गिर िव ासघात गनह को गित कःतो
भय र हुनेरहे छ सो भोगेपिछ थाहा पाउनेछ।

राजाह का महाराजा दे खापछर्न ्

परमेँवरको आवाजले येशूको आगमनको िदन र घडीको

घोषणा गरे को सबैले सु ेछन्। इॐाएलको परमेँवरको आवाज सुनेर

उहाँको मिहमाले चिम्कएका मुहारह

उठ्नेछन्। पूविर् तर सानो कालो

बादल जःतो दे खा पनछ। त्यो बादलले मुिक्तदातालाई घेरेको िथयो।

िविधपूवक
र्
च ुपचाप रहेर परमे रका जनह

त्यस बादल निजिकँदै

गरे को एक टक लगाएर हे नछन्। अिन त्यो बादल भव्य सेतो भएको
दे ख्नेछन्, आगोको ज्वालाजःतो मिहमामा त्यसको जग भएको हुन्छ र

त्यसको मािथ करारको इन्िे णीले सिजएको दे िखनेछ। अब “दु:िखत

मानव" भएर होइन तर चबवतीर् राजा भएर येशू त्यस बादलमा

आउनुहन
ु ेछ। अनिगिन्त “दश हजार गुणा दश हजार, हजार गुणा

हजार " पिवऽ ःवगर्दूतह

ँ ाले
उहाँको विरपिर हुनेछन्। ूत्येक आख

जीवनको राजकुमारलाई हे नछ। उहाँको िनधारमा मिहमाको ताज
सिजएको हुन्छ। मध्यिदनको घामभन्दा पिन चक गिर उहाँको अनुहार

चिम्करहे को हुन्छ। “उहाँका पोशाक र ितयामा “राजाह का राजा र
ूभ ुह का ूभ ु” अि त छ।" ूकाश 19:16।
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दन दन जिलरहे को आगोले लपेिटँदै राजाह का महाराजा

ु न्ु छ। उहाँको सामु पृथ्वी काँप्छ: “सवर्शिक्तमान्,
बादलबाट ओलर्नह
परमेँवर, परमूभ ु बोल्नुहन्ु छ, र सूय दयदे िख सूयार्ःतसम्म पृथ्वीलाई
सौन्दयर्मा

बोलाउनुहन्ु छ।

ु एको
हुनभ

ूकाशमान्

छ।

िस

हाॆा

िसयोनबाट

परमेँवर

परमेँवर

तेजिःवमय

आउनुहन्ु छ, र

मौन

बःनुहन
ु ेछैन। उहाँको अिग एक भःम गन आगो छ, र उहाँको चारै पि
ँ ीबेहरी छ।
ूचण्ड आध

आफ्नो ूजाको इन्साफ गनर् उहाँले मािथको

आकाश र पृथ्वीलाई बोलाउनुहन्ु छ।" भजन ५०:१×४।
“तब

राजाह , राजकुमारह , जनलह , धनीह ,

पृथ्वीका

बिलयाह , हरे क दास र ःवतन्ऽ मािनस पहाड़का गुफाह
हुँदो लुके। ितनीह ले पहाड़ह

र च ानह

र च ानह लाई भने, “हामीमािथ खस,

ु न
र िसं हासनमा िवराजमान हुनह
ु ेको मुहारबाट, र थुमाको बोधबाट

हामीलाई लुकाओ, िकनिक उहाँह का बोधको ठू लो िदन आएको छ, र
यसको अिग को खड़ा हुन सक्छ र?” ूकाश 6:15-१७। हँःसी र

मजाक गनर् रोिकन्छ, फटाहा बोल्ने िजॄोह
िवलापका आवाजह

साम्य हुन्छन्। ूाथर्ना र

ँ ै न। आफूह ले
केही पिन सुिनद

बाहे क अ

ितरःकार र हे ला गरे को परमे रको अनुहारदे िख लुक्न दु ह ले

च ानको मुिन मुिन लुक्न िचच्याउँछन्। मुदार्को कानमा पिन छिडने

आवाज अब ितनीह लाई थाहा हुन्छ। कोमल आवाजले कितपटक

ितनीह लाई

पँचाताप

गर

भनेको

िथयो।

िमऽ,

भाइबिहनी,

उ ारकतार्ले बारम्बार ितनीह लाई ठीक बाटोमा िहँड भनेर अनुरोध

गरे का िथए। चेतावनीह लाई वेवाःता गरे का र जीवन पिरवतर्न गनर्
गिरएको आमन्ऽणह

अःवीकार गरे का ःमरणह

ँ ाइरहे का हुनेछन्।
भएर ितनीह लाई ब्युझ

हुन्छन्।

अब ितखो आवाज

भी लाई धज्जी उडाएर उहाँलाई हे प्ने मािनसह
उहाँले

अगावै

घोषणा

गनुभ
र् एको

िथयो:

पिन त्यहाँ
“तपाईंले

नै

भिनहाल्नुभयो। तापिन म तपाईंह लाई भन्दछु , अब उूान्त तपाईंह ले

मािनसको पुऽलाई सवर्शिक्तमान्को दािहने हातपि
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बसेको, र आकाशको

बादलमा आइरहे को दे ख्नुहन
ु ेछ।” म ी 26:64। अब ितनीह ले

उहाँको तेजःवीमय मिहमा दे ख्दछन्। सनातन पराबमी परमे रको

दािहने बाहुलीमा उहाँ बःनुभएको ितनीह ले हेनप
र्ु नछ। येशूको शाही
दजार्ूित अह ारी हे रोद त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँ ती मािनसह

हुनेछन् जो

उहाँको िशरमा काँडाका मुकुट पिहर्याइिदएका िथए, उहाँको मजाक

गरे र राजदण्डको

पमा ल ी िभराइिदएका िथए, परमेँवरको नाउँ

िलएर उहाँको धज्जी उडाउँदै िजःक्याउँदै उहाँको सामु िशर िनहुर्याएका
िथए र जीवनको राजकुमारको अनुहारमा थुकेका िथए। उहाँको

भाग्न चाहन्छन्। अब भयिभत हुँदै र

उपिःथितबाट अब ितनीह

पछु ताव गद ितनीह ले उहाँका हात र खु ाह मा काँटी ठोक्नेह को
मुहार िजल्ल पद हे नछन्।

पूजाहारी, पिण्डत र शासकह ले कलवरीमा आफूह ले हे पेर

उच्चारण गरे का ःवरह
हल्लाएर

ितनीह

ःप

िचच्याएका

पमा सु ेछन्। शैतािनक पाराले टाउको
िथए,

“अ लाई

त

उसले

बचायो,

आफूलाई चािहँ उसले बचाउन सकेन !" म ी २७:४२। य शलेम

भरी गु ायमान भएको आवाज, “बूसमा टाँग, बूसमा टाँग !" भ े
ु न्ु छ
आवाज अब नैराँयको िचत्कार गद “उहाँ परमेँवरको पुऽ पो हुनह
!" भनेर िचच्याउनेछ। राजाह का महाराजाको सामु उिभन नसकेर
ितनीह

जागेको

भूिमगत हुन चाहन्छन्।

सत्यलाई
क्षण

घचघच्याइरहेको

इन्कार

हुन्छ।
समय

गनह को

अन्तःकरणमा

हुन्छ

तर

जीवनमा

ितनीह को

सत्यलाई

ितनीह ले

ती

अ ाल

चेतना
भनेर

आवाजह लाई

बेकारको भनेर कुिल्चिदएका हुन्छन्। तर परमेँवरको महािदनको सामु
ितनीह ले सन्ताप िब
आवाजह

ाउनुपनको तुलनामा चेतना खोलाउन खोज्ने

के होला र ! ितनीह

बीचमा सन्तह

भयिभत भएर थर थर काँिपरहे को

हषर्ले िचच्याउनेछन्: “लौ हे र, उहाँ हाॆो परमेँवर

ु न्ु छ। धेरै समयसम्म उहाँको लािग पख्य । अब उहाँले हामीलाई
हुनह
उ ार गनुह
र् न
ु ेछ।" यशैया २५:९।

११९

परमेँवरका जनह को पुन त्थान

परमेँवरको पुऽको आवाज सुितरहे का सन्तह लाई उठाउन

फैिलन्छ। पृथ्वीभरी मिररहे का सन्तह ले त्यस आवाजलाई सु ेछन् र
जीिवत हुनेछन्। ूत्येक रा का िविभ

जातजाित, भाषा, र का

मािनसह को ठू लो फौज त्यहाँ उिभनेछन्। मृत्युको झ्यालखानामा

पिररहेका सन्तह

अमर मिहमाको पोशाकमा िचच्याउँदै पृथ्वीलाई

गु ायमान गनछन्, “हे मृत्यु तेरो िखल कहाँ? हे िचहान, तेरो िवजय

कहाँ?" १ कोरन्थी १५:५५।
जुन उचाइमा ितनीह

साथ ितनीह

िचहानमा पसेका िथए त्यही उचाइका

िचहानह बाट िनःकनेछन्। तर सबै जना ताजा र

फुितर्लो भएर अमर युवाको

प धारण गद ितनीह

जुन ् गुमाएको िथयो त्यो पुनवर्हाली गनर् भी

बौिरउठ्नेछन्।

आउनुभएको िथयो।

हामीह को नाशवान शरीर अब उहाँको जःतो मिहिमत अमर शरीरमा
र् न
उहाँले पिरवतर्न गनुह
ु ेछ। पापले ूदुिषत भएको ॅ

र मरणशील

शरीर अब िस , सुन्दर र अमर हुन्छ। कमीकमजोरी, दागी र
कु पलाई िचहानमै छोिडनेछ। सृि मा पाएका पूणर् मिहिमत उच्चाईमा

बढ्नेछन् (मलाकी ४:२)। अिन्तम लरबिररहे को

मुिक्त पाएकाह

पापको ौापको दागह

हट्नेछन्। भी का भक्तजनह ले आफ्नो

िदमाग, आत्मा र शरीरले ितनीह को ूभ ुको िस
गनछन्।

ँ ाको
“आख

िनमेषमा

क्षणभरमै"

जीिवत

पलाई ूितिवम्ब

धमीर्ह

पिरवतर्न

हुनेछन्। परमेँवरको ःवरले ितनीह ले अमर व धारण गनछन्।

पुन त्थान भएका सन्तह सँग ितनीह ले आकाशमा ूभ ुलाई भेट्न
उड्नेछन्। “उहाँले आफ्ना ःवगर्दूतह लाई तुरहीको ठू लो आवाजको

साथ पठाउनुहन
ु ेछ, र ितनीह ले

आकाशको एक छे उदे िख अक

छे उसम्म चारै िदशाबाट उसका च ुिनएकाह लाई भेला गनछन्।"

म ी

24:31। साना बालबािलकाह लाई ितनीह का आमाह का हातमा
सुिम्पिदनेछन्।

मृत्युले

धेरै

समयसम्म

िबछोड
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भएका

िमऽह को

किहल्यै नछु ि ने गरे र पुनिमर्लन हुनेछ। हषर्ले गदगद भएर गीतह

गाउँदै ितनीह

परमे रको शहरमा पःनेछन्।
पिवऽ शहरिभऽ

ँ ा येशूमा एक
मुिक्त पाएका अनिगन्ती जमातको ूत्येक आख

ँ ाले उहाँको मिहमा तब हे नछ जसको
टक लगाएर हे नछ। ूत्येक आख
“अनुहार िचन्नै नसिकने गिर र उसको चेहरा मािनसको भन्दा पिन

कु प बनाइएको िथयो।" यशैया ५२:१४। येशूमा रहे र िवजयी जीवन
िबताउनह को

ूत्येक

येशूले

िशरमा

मिहमाको

मुकुट

पिहर्याइ

िदनुहन
ु ेछ। त्यस मुकुटमा िव ासीह को नयाँ नाउँ लेिखएको हुनेछ

(ूकाश २:१७) र "परमे रको िनिम्त पिवऽ" भ े वाक्य कँ ु िदएको

हुनेछ। ूत्येकको हातमा िवजयको खजुरको पात र चिम्कलो िवणा
राखीिदइनेछ। जब ःवगर्दूतह को आदे शमा स ीतको सुर बजाइन्छ

तब सबैको शीपमूलक हात ती िवणाह मा शानदारतिरकाले बिहनेछ।

मीठो र सुिरलो आवाजह
ूशंसाले

ूत्येकको

आवाज

ती िवणाह बाट आउनेछन्। कृत ताको
उठ्नेछ:

“िवँवासयोग्य

साक्षी

येशू

ु एको, तथा पृथ्वीका राजाह का
भींटदे िख, मृतकबाट ूथम जीिवत हुनभ

शासकको तफर्बाट। हामीलाई ूेम गनुह
र् न
ु े र आफ्नो रगतले हामीलाई

हाॆा पापबाट ःवतन्ऽ पानुह
र् न
ु ेलाई, हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका िपता
र परमेँवरका पूजाहारीह

तुल्याउनुहन
ु े, उहाँलाई मिहमा र पराबम

सदासवर्दा होस्। आमेन।" ूकाश 1:5,६।

येशूको रगतले मोल ितरे र मोक्ष पाएकाह ले पिवऽ शहरलाई

घेन र्ु अगावै येशूले त्यसका
रा ह

ारह

खोल्नुहन
ु ेछ र सत्यलाई पालन गन

े न्, “‘आओ, मेरा
त्यसिभऽ पःनेछन्। उहाँको यो आ ान सु छ

िपताका धन्यका हो ! सं सारको उत्पि दे िख ितमीह का िनिम्त तयार
गिरएको राज्यलाई अिधकार गर।" म ी 25:34। आफ्नो रगतले

खिरद गरे का जनह लाई उहाँले िपताको अगािड यसो भन्दै ूःतुत

गनछन: “हे र, म र परमेँवरले मलाई िदनुभएका यी छोरा-छोरीह ।”
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िहॄू २:१३। “जबसम्म म ितनीह सँग िथए,ँ तपाईंले मलाई िदनुभएको

तपाईंको नाउँमा ितनीह लाई सुरिक्षत राख। ितनीह को रक्षा गर।"
यूह ा 17:12।

सनातनको

िपता

परमे रले

मोक्ष

पाएकाह को

अनुहारमा आफ्नो अनुहार ूितिबम्ब गरे को पापको दाग हटे को र मानव

जगत फेिर परमे रसँग बढी तालमेल भएको हषर्ले भाविवभोर
कःतो होला !

वेदना र अपमान ारा मुिक्त पाएका मािनसह

ंय

आफ्नो मिहिमत

राज्यमा दे ख्न पाउँदा मुिक्तदाताको आनन्दको अनुहार कःतो होला ?

उहाँको आनन्दमा मुिक्त पाएकाह

सहभागी हुनेछन्। सन्तह को

ूाथर्ना, मेहनत र ूेिमलो त्यागले मुिक्तपाएकाह को अनुहार सबैले

दे ख्न पाउनेछन्। एक आपस र अ को ूयत्नले मुिक्त पाएकाह का
अनुहारह

हे न र् पाउँदा सबैको मन हषर्ले भिरनेछ।
दुई आदमह को भेट हुन्छ

जब मुिक्त पाएकाह लाई परमेँवरको शहरमा ःवागत गिरन्छ

तब त्यहाँ अत्यन्त रमाहटका िचत्कारह ले गु ायमान हुन्छ। दुई

आदमह

भेट हुनै लागेको हुन्छ। परमे रको पुऽले हाॆो मानव

जातको िपतालाई ःवागत गनुर् हुँदैछ, जसलाई उहाँले नै सृि

गनुभ
र् यो

तर उसको पापले गदार् उ ारकतार्को शरीरमा बूसको चोटका दागह
छन्। जब आदमले येशूको हत्केला र कोखामा िकलाका दागह
दे ख्छन्

तब

अत्यन्त

िहनताबोध

भएर

भी को

पाउमा

पदर्छन्।

उ ारकतार्ले आदमलाई उठाउँछन् र आफू िनकािलएको अदनको

बगचामा फेिर एकपटक नजर लगाउन अर्हाउँछन्।

यस सं सारमा आदमको जीवन वेदनापूणर् िथयो। ूत्येक झरे को

पात, ूत्येक बिल र मािनसको शु तामा बसेको ूत्येक दागले आफ्नो

पापलाई सम्झना गराउँथ्यो। आफ्नो पापले ल्याएको दुदर्शाले गदार्

भय र क को अनुभव आदमले गछर् र आफ्नै पापको कारण यी सबै
भएका हुन ् भनेर पँचातापको बेदनाले उसलाई िपरोल्छ। तर उसले
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आफ्नो पापको िनिम्त

दयदे िख पँचाताप गरे को िथयो र पुन त्थानको

आशामा ऊ मरे को िथयो। तर अब भी को मृत्युले उसको पाप क्षमा
भएको िथयो र उसले गुमाएको अवसरलाई पुनबर्हाली भएको पाउनेछ।
आनन्दले पिरचािलत भएर आदमले ती

भएर हे दर्छन्। उनले पाप नगरे को बेलामा ती

ख लाई फेिर खुशी

खका फलह

उनले

बुटुलेका िथए। आफ्नै हातले छाँटेका लहरे िब वाह लाई उनले

हे दर्छन्। उनले ःयाहारे का उनलाई मनपन फूलह लाई हे दर्छन्। हो,
साँिच्चक्कै अदनको बगचा फेिर पुनःथार्पना भएको रहे छ।
उ ारकतार्ले उनलाई जीवनको

खमा लानुहन्ु छ र त्यस

खको फल खान अर्हाउँछन्। उ ार पाएका अनिगन्ती पिरवारह

उनले दे ख्दछन्। अिन आफ्नो मुकुट येशूको पाउमा राख्दछन् र
उनलाई

अ ालो

मादर्छन्।

िवणालाई

जीवह ले िवजयको गीत गाउँछन् र
गु ायमान

हुन्छ।

“ितनीह

चक

उनले

छु न्छन्

र

ःवगर्का

त्यसको ूितध्विनले सारा जगत
सोरले

यसो

भिनरहे का

िथए,

“मािरएका थुमा सामथ्यर्, वैभव, बुि , शिक्त सम्मान, मिहमा, र ःतुित महण

ु न्ु छ।” अिन ःवगर्मा, पृथ्वीमा, पृथ्वीमुिन, समुि र त्यहाँ
गन योग्यका हुनह
भएको हरे क ूाणीले यसो भिनरहे को मैले सुन, “िसं हासनमा िवराजमान

ु न
हुनह
ु ेलाई र थुमालाई ःतुित, सम्मान, मिहमा, र सामथ्यर् सदासवर्दा

होस्।” ूकाश 5:12-13। आराध्य मुिक्तदाताको पाउमा आदमको

पिरवारले आआफ्ना मुकुटह
्
गछर्न।

आराधना

जब

टबाउँछन् र िशर िनहुर्याएर उहाँको

आदमको

पतन

भएको

िथयो

त्यसबेला

ँ ु झारे का िथए। तर उहाँको नाउँमा िवँवास गरे र
ःवगर्दूतह ले आस

मुिक्त पाएर मरे काह को िचहान खोल्दा ितनीह

हुन्छन्। मुिक्तको काम सम्प

हषर्ले भाविवभोर

भएको अब ितनीह ले हेदर्छन् र मुिक्त

पाएकाह को आवाजसँग एक भएर ितनीह ले येशूको ःतुितूशंसा
गदर्छन्।

“आगोसँग िमिसएका काँचको समुिजःतो मैले दे ख। त्यहाँ पशु

र त्यसको मूितर्मािथ र त्यसका नाउँको सं ख्यामािथ िवजय पाउनेह
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आफ्ना हातमा परमेँवरको िवणा िलई त्यस काँचका समुिको िकनारमा
खड़ा िथए।" ूकाश १५:२। मािनसह
मोशा

र

थुमाको

नयाँ

गीत

मध्येबाट उ ार भएकाह ले

गाउँछन्।

“ितनीह ले

यसो

भनेर

परमेँवरका दास मोशाको भजन र थुमाको भजन गाउँदैिथए, “हे

परमूभ ु परमेँवर सवर्शिक्तमान्, तपाईंका कायर् महान् र आँचयर्पूणर्
छन्,

युग-युगका महाराजा, तपाईंका मागर् धािमर्क र सत्य छन्।"

ूकाश 15:3। त्यो गीत केवल एक लाख चौवालीस हजारले माऽ

गाउन िसक्नेछन्। अ

कोही मािनस वा समूहले पिन गुिळनु नपरे को

अनुभव ितनीह ले गरे का िथए। “थुमा जता-जता जानुहन्ु छ उहाँको

पिछपिछ लाग्नेह

ियनीह

्
नै हुन।"
ितनीह

जीिवतह को मध्येबाट

पान्तिरत भएका िथए र "परमेँवर र थुमाको िनिम्त पिहलो फलको

पमा मािनसह का बीचबाट ियनीह

मोल ितरी छु टाइएका िथए।

ितनीह का मुखमा कुनै झू ट पाइएन, ितनीह
14:4-5। दे शको उत्पि

िनंखोट िथए।" ूकाश

भएदे िख किहल्यै पिन नभएको स ट

ितनीह ले पाएका िथए। याकूवको क को समयमा भएको वेदनालाई
ितनीह ले सहे का िथए। परमेँवरको अिन्तम न्याय यस सं सारमा

खिनएको

बेलामा

ितनीह को

िनिम्त

ितनीह ले “आफ्ना-आफ्ना पोशाकह

ु ाई
सुनव

गन

कोही

िथएन।

थुमाको रगतमा धोएर सेता

बनाएका छन्।" ूकाश 7:14। परमेँवरको अगािड “ितनीह का
मुखमा कुनै झू ट पाइएन, ितनीह
“ितनीह

िनंखोट िथए।" ूकाश

14:5।

किहल्यै भोकाउने र ितखार्उने छै नन्, सूयक
र् ो राप अथवा कुनै

ु न
ूचण्ड ताप ितनीह मािथ पनछै न, िकनिक िसं हासनको बीचमा हुनह
ु े

ु न
थुमा ितनीह का गोठालो हुनह
ु ेछ, र ितनीह लाई डोर्याएर िजउँदो
ँ ाबाट सबै
पानीको ॐोतसम्म लानुहन
ु ेछ, र परमेँवरले ितनीह का आख
ँ ु पुिछिदनुहन
आस
ु ेछ।” ूकाश 7:16-17।
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उ ार पाएकाह

परमेँवरको मिहमामा

सारा युगमा मुिक्तदातालाई रोजेकाह

िथए। महाक को भ ीमा परे र ितनीह

शु

साँगरु ो मागर्मा िहँडेका

भएका िथए। येशूको

िनिम्त ितनीह ले घृणा, बदनाम, झुटो आरोप, ःवाथर्×त्याग र िततो
िनराशाह

खपेका िथए। ितनीह ले पापको खराबी, त्यसको

शिक्त,

त्यसको दोष र त्यसले ल्याउने क लाई जानेका िथए। पापलाई

ितनीह ले वाक्क लागेर हे रेका िथए। आफ्नै अिःतत्वलाई जोिखममा

ु एको येशूूित ितनीह को
राखेर बिलदान हुनभ

दय अत्यन्त आभारले

भिरँदछ र उहाँको सामु झुक्दछन्। ितनीह लाई धेरै क्षमा िदएकोले

ितनीह ले उहाँलाई धेरै माया गदर्छन्। (लूका ७:४७ “ियनले िकन
यःतो गरे की िछन् भने म ितमीलाई भन्छु , ियनका धेरै पापह

क्षमा

भइसकेका छन्। यसैले ियनले मलाई धेरै माया दे खाइन्। थोरै पाप

क्षमा भएको मािनसले चािहँ थोरै माया गदर्छ")। भी को क मा

सहभागी भएकाले ितनीह

पुग्छन्।

उहाँको मिहमामा सहभागी हुन योग्य हुन

भूिमगत, छाूाछाूी, कालकोठरी, शुली, पहाड-ज ल, म भूिम
आउँछन्। ितनीह

र गुफाह बाट परमे रका हकदारह

पीिडत, क

पाएका र शारीिरक तथा मानिसक यातना भोगेका िवँवासीह
शैतानको आिधपत्यलाई ःवीकार गनर् नचाहे कोले करोड

िथए।

मािनसह

बदनामको भारी बोकेर मृत्युको मुखमा पािरएका िथए। अब ितनीह
छरपःट भएका छै नन्, क

अब

ितनीह

सं सारका

भोग्नुपरे को छै न र शोिषत भएका छै नन्।

कुनै

गन्यमान्य

पोशाकभन्दा अित बहुमूल्य पोशाकह
राजा महाराजा

व्यिक्तह ले

लगाएका

लगाउँछन्। सं सारको कुनै पिन

वा सॆाटह ले लगाएका मुकुटभन्दा बहुमूल्य मिणले

सजाएका गौरवमय मुकुटह ले ितनीह को िशर सोभायमान हुन्छ।

ितनीह

ँ ु पुिछिदनुहन
सबैको आँखाबाट मिहमाको राजाले आस
ु ेछ। एकै

ःवरमा मीठो र ःप
ःवगर्का छानाह

ःतुितूशंसा ितनीह को मुखबाट झनछन्।

शाही गीतले फुल्नेछन्: “ितनीह
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उच्च सोरले कराए,

ु न
“िसं हासनमा िवराजमान हुनह
ु े हाॆा परमेँवर र थुमामा मुिक्त छ।”

ूकाश

7:10 र त्यसको ूत्यु रमा सबैले हो मा हो िमलाउँदछन्:

“आमेन ! हाॆा परमेँवरलाई ूशंसा, मिहमा, बुि , धन्यवाद, सम्मान,
शिक्त र सामथ्यर् सदासवर्दा होस्। आमेन !” ूकाश 7:12।

यस जीवनमा उ ारको अचम्मको िवषयवःतुलाई केवल बुझ्न

सु माऽ गनर् सक्छ । हामीह को सीिमत बुि - ानले बूसमा सिम्मिलत
भएको लाज र मिहमा, जीवन र मृत्यु, न्याय र दयालाई अत्यन्त

इमान्दारीपूवक
र्
केवल िनयाल्न माऽ सक्छ । तै पिन त्यसको पूरा

अथर्लाई हामीह को िदमागलाई जितसुकै तन्काएतापिन बुझ्न असमथर्
हुन्छ । हामीलाई उ ार गन र राहत िदने ूेमको लम्बाई, चौडाई,

गिहराई

र

उचाईँलाई

धिमलोसँग

माऽ

बुझ्न

सक्छ ।

मुिक्तको

भएतापिन

त्यसको

योजनालाई पूरै बुझ्न सिकने छै न। येशूले पापको मोल ितरे र मुक्त
भएकाह ले

जे

दे खेतापिन

र

जे

जानकारी

सारगिभर्तता तु न्तै थाहा पाउँदैन। तर आँचयर्चिकत र ूश ले

लटपिटएको िदमागको िनिम्त मुिक्तको योजनाको बारे मा नयाँ सत्यह

िनरन्तर पमा अनन्त युगभरी िसक्ने अवसर िमल्नेछ। यस सं सारमा
भएका पीडा, क

र ूलोभनह को अन्त्य भएतापिन र त्यसको

कारकलाई हटाइएतापिन परमेँवरका जनह मा ितनीह को मुिक्तको
िनिम्त कःतो ठू लो मोल च ुकाउनुपरे को िथयो भ े बौि क

ूकारले सम्झना रिहरहनेछन्।
सारा

अनन्तको

युगभरी

मुिक्त

पाएकाह ले

गाइरहनेछन्। मिहिमत भी मा बूसमा टाँिगएको भी

ान िवशेष

बूसको

गीत

ितनीह ले

दे ख्नेछन्। मािनसह को भाउलाई उचाल्न वा ितनीह लाई उच्च
ःथानमा राख्न ःवगर्को राजा िनहुिरनुभएको घट्ना किहल्यै पिन िबसर्ने

छै न। परमे र िपताको अनुहारलाई लुकाएर पापको शमर् र दोषलाई

बोक्नुपदार् दुिखत सं सारको पीडाले उहाँको

दय टु िबएको र शरीरलाई

कुिल्चएको किहले िबसर्न सक्छ र? सारा जगतका सृि कतार्ले मािनसको

ूेमको िनिम्त आफ्नो गिरमामय मिहमालाई पन्छाएको घट्नालाई सारा
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जगतले अचम्म मानेर बुझ्न खोज्नेछन्। जब उ ार पाएकाह ले

ितनीह को उ ारकतार्लाई हे छर्न ् र उहाँको राज्यको अन्त अब हुनेछैन
भनेर थाहा पाउँछन्, तब यो ःतुित ूःफुटन भएर ितनीह को मुखबाट
ु न्ु छ। आफ्नै अमूल्य रगतले
िनःकन्छन्: “मािरएको थुमा योग्यको हुनह

उहाँले हामीलाई मुिक्त िदएर परमेँवरमा सुिम्पनुभएको छ !"

सारा रहःयह लाई बूसको रहःयले ब्याख्या गछर्। सवर् ानी

परमेँवरले हामीह को उ ारको िनिम्त आफ्नो पुऽको बिलदानबाहे क

अ

र् ा गनुभ
र् एको दे िखनेछ।
कुनै िवकल्प नसोची मुिक्तको योजना तजुम

यस पृथ्वीलाई पापको मोल ितरे र मुिक्त पाएका आनिन्दत, पिवऽ र
अजम्मरी जनह ले भन त्यस बिलदानको मूल लआय हो।
ितरे र सं त ु

ु एको िपताको अगािड हाॆो कदर र मूल्यलाई हामीले
हुनभ

कसरी िलने? र आफ्नो महान् बिलदानले ूा
भी

त्यःतो मोल

आफै पिन सं तिु

भएर हे नह
र्ु न
ु े छ।
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गरे को फलह लाई दे खेर

११

प्रेमको िवजय

१००० वा सहॐ वषर्को अन्तमा मुिक्त पाएका जनह

अनिगन्तीय ःवगर्दूतह को साथमा भी

र

ु न
यस पृथ्वीमा ओलर्नह
ु ेछ ।

मृत्युको मुखमा पिररहे का दु ह लाई बौरी उठ्न र ितनीह को

कतुत
र् को फल भोग्न तयार होऊ भनेर येशूले आदे श िदनुहन
ु े छ।

समुिका बालुवाको कण जःतै अनिगन्ती ती दु ह

मृत्यु र महामारीका

दागले भद दे खा पनछन् । ूथम पुन त्थानका धमीर्ह को दाँजोमा
ितनीह मा कःतो अन्तर !

ँ ा त्यताितर
परमेँवरको पुऽको तेजःवी मिहमा हेन र् सबैको आख

फकर्न्छ। सं सारलाई पापको खाल्डोमा पछान ती दु ह का जमातले

िचच्याउनेछ: “परमूभ ुको नाउँमा आउने धन्यका हुन ् !" म ी 23:39।
येशूूित माया र ौ ा राखेर ती शब्दह

ितनीह ले उच्चारण गरे का

हुँदैनन्। सत्यको करले ितनीह को ओठह ले नचाहे रै त्यो िचत्कार
गरे को हुन्छ। जुन शऽुता र िवरोधाभासले लट्पिटएर दु ह
गएका

िथए,

त्यही

मनिःथितले

ितनीह को

पुन त्थान

िचहानमा

हुनेछ।

ितनीह को िनिम्त त्यसबेला कुनै नयाँ अविध थिपने छै न जसले गदार्

ितनीह ले िवगतको जीवनलाई सच्च्याउन पाउन् ।

परमेँवरको अगमवक्ताले भन्छन्: “4 त्यस िदन उहाँ य शलेमको

पूवप
र् ि

ु डाँडामा उिभनुहन
ु डाँडा पूवद
जैतन
र् े िख पिँचम
ु ेछ। तब जैतन

भएर दुई भागमा छु ि नेछ र बीचमा एउटा ठू लो बेसी बन्नेछ। आधा

डाँडा उ रितर र आधा डाँडा दिक्षणितर छु ि नेछ। 5 ितमीह चािहँ

डाँडा दुई भागमा छु ि एर बिनएको बेसीको बाटो भएर भाग्नेछौ।
यहू दाको राजा उिज्जयाहको पालोमा भूइँचालो जाँदा ितॆा िपता-पुखार्ह

जसरी भागेका िथए, त्यसरी नै ितमीह

भाग्नेछौ। परमूभ ु मेरा

परमेँवर सबै ःवगर्दूतह लाई साथमा िलएर आउनुहन
ु ेछ।" जकिरया
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14:4-5मा उल्लेख गिरएअनुसार भी को दोॐो आगमनमा येशूमा
मुिक्त पाएकाह

ःवगर्मा एक हजार वषर् राज गनछन् र शैतान एक्लै

यस पृथ्वीमा बन्धकको

पमा भौतािरनेछ र त्यस सहॐ वषर्को अन्तमा

येशूको तेॐो तेजःवीमय आगमन हुनेछ।

जब नयाँ य शलेम ःवगर्बाट उतािरनेछ तब त्यसको र भी को

लािग तयार गिरएको ठाउँमा अिडनेछ। त्यस पिवऽ सहरमा येशूका जन
र ःवगर्दूतह

िभिऽनेछन्।

हजार वषर्सम्म दु को िनमार्ता शैतान कहालीलाग्दो उदासीन

भएर म भूिम पी यस पृथ्वीमा एक्लै भौतािरएको िथयो। सहॐ वषर्सम्म
उसले कसैलाई पिन छल गनर् पाएको िथएन । अब दु ह

बौरी

उठे को उसले दे ख्छ र उसको साथमा अनिगन्ती जमातह

भएको

उसले महसुस गनछ। त्यसबेला उसको छली आशा फेिर पलाउनेछ।
उसको र येशूको बीचमा भएको मतभेदको महान्

न्दयु मा नहान ूण

गदर्छ। मुिक्तबाट अलग भएका जमातह लाई उसको झण्डामुिन जम्मा
गछर्। भी लाई इन्कार गदार् ती जमातह ले िविोहीको शासनमा रहन
च ुनेका िथए। उसको हुकुममा चल्न ितनीह

राजी भएका िथए। तर

पिहलै कै धुतर् ःवभावअनुसार उसले आफूलाई शैतानको

पमा ूःतुत

गनर् चाहे को हुँदैन। जबजर्ःती खोिसएको यस पृथ्वीमा आफ्नो अिधकार

छ भनेर उसले दाबी गनछ। दु ह को उ ारकतार् भन्दै ितनीह लाई
बौरी

उठाउने

कमजोरीह लाई

ऊ

आफ

शिक्तशाली

हो

भनेर

बनाएर

ितनीह लाई
आफ्नो

ॅममा

भएभरको

पादर्छ।

शिक्तलाई

सम्हाल्दै शैतानले परमेँवरको सहरलाई कब्जा गनर् अगुवाई गछर् ।

ँ
ँ दै
बौरी उठे का, ग ै निसिकने, करोड आफ्ना मितयारह लाई औल्याउ
आफ्नो

गुमाएको

राजग ी

र

राज्य

फेिर

पाउन

ितनीह को नेताको है िसयतले ितनीह लाई उचाल्दछ।

सिकनेछ

भनेर

शैतानले नेतत्ृ व गरे को हुलमा जल ूलयभन्दा अिघ रहे का धेरै

वषर्सम्म बाँचेका ठू ला शरीर र असाधारण बौि क क्षमता भएका
पु षह

पिन छन्। ितनीह को िवलक्षण कामले गदार् ती कामलाई
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सारा

सं सारले

आिवंकारह ले

पूजेका

िथए।

तर

ितनीह को

िन ु र

दु

गदार् परमेँवरको सृि बाट ितनीह को नामिनशानै

हटाउनु परे को िथयो। त्यहाँ चबवतीर् राजा र सेनापितह
जसले आफ्नो जीवनमा किहलै पिन यु

मुखमा परे तापिन ितनीह को

ितनीह

र

पिन हुन्छन्

हारे का िथएनन्। मृत्युको

दय पिरवतर्न भएको िथएन। जब

पुन त्थान हुन्छन् तब जुन िनयतले ितनीह

अिभूेिरत भएर

शासन गदार् गद मरे त्यही िनयतको जागरण हुन्छ र शैतानको नेतत्ृ वमा
अिघ बढ्छ।

शैतानले

परमेँवरको िव
ती

वीर

मा अिन्तम ूहार

महापु षह सँग

सरसल्लाह

गछर्।

आफूह सँग भएका फौज सहरिभऽ रहेकाह

भन्दा िवशाल छन्,

्
गछर्न।

िनिम्त

त्यसकारण त्यस सहरलाई कब्जा गनर् सिकन्छ भनेर ितनीह ले िनणर्य
कुशल

िशल्पकारह ले

हितयारह को िनमार्ण गदर्छन्। िविभ

सैिनक अगुवाह

अिघ बढ्दछन्।

यु का

अत्याधुिनक

दजार् र समूहमा िवभािजत गरे र

अन्तमा परमेँवरको सहरमा आबमण गनर् अिघ बढ्न आदे श

िदइन्छ। अनिगन्ती फौज अिघ बढ्छन्। ती सैन्य शिक्त यित िबशाल

छन् िक त्यसको बराबरीमा सारा युगका सैिनकह

जम्मा गरे पिन

पुग्नेछैन।अनेक िकिसमका अत्याधुिनक सैिनक उपकरण र गाडीह को

साथमा शैतानले राजा र यु वीरह को अगुवाई गछर्। म भूिमजःतो

भएको पृथ्वीको सम्म ठाउँमा दजार् अनुसार सैिनक फौज परमेँवरको

शहरमा हमला गनर् अिघ बढ्छ। येशूको आदे शमा नयाँ य शलेमका
ढोकाह

बन्द हुन्छन्। शैतानका फौजह

त्यस सहरमा आबमण गनर्

तब आफ्ना शऽुह लाई हे न र् भी

दे खा पनुह
र् न्ु छ। सहरभन्दा

तयार हुन्छन्।

ु एको
मािथ सुनको जलप लगाएको िसं हासनमा येशू िबराजमान हुनभ
हुन्छ। अिन उहाँको विरपिर उहाँका राज्यका हकदारह
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हुन्छन्।

सनातन परमिपता परमेँवरको मिहमा उहाँको पुऽको विरपिर घेिरएको

हुन्छ। उहाँको तेिजलो चमक ढोकाह बाट पार हुन्छ र सारा
पृथ्वीलाई उहाँको िकरणले छोपेको हुन्छ।

िसं हासनको अत्यन्त निजक एकफेरा शैतानको खटनमा जोशले

काम गरे का िथए तर आगोबाट भ ुङ्मो िनकालेको जःतै ितनीह

िनकािलएका िथए। ितनीह

मुिक्तदाताूित अगाध ौ ा राखेर उहाँको

पिछ लागेका िथए। त्यसपिछ त्यहाँ ती भक्तह

िथए जो झुटो र

धमर्को िवरोधमा लाग्नेह को बीचमा पिन चिरऽवान भएर बसेका िथए।
दश आ ा िनलम्वन भयो भनेर सं सारले घोषणा गरे को बाबजुद पिन

सारा युगभिर करोड को सख्यामा उहाँका ती नीितह लाई सहॐ सम्मान

गरे का िथए र आफ्ना आःथाको िनिम्त शहीद भएका िथए। अिन
त्यसपिछ “यसपिछ कुनै मािनसले गन्न नसक्ने एउटा ठू लो भीड, जो
हरे क जाित, सबै कुलह , मािनसह

र भाषा बोल्नेबाट िथयो, सेता

पोशाक पिहरे र हातमा खजुरका हाँगा िलई िसंहासन र थुमाको सामुन्ने
उिभइरहे का

िथए।"

ूकाश

7:9।

ितनीह को

लडाईँ

समाप्त

भइसकेको िथयो। ितनीह को जीत भइसकेको िथयो। ितनीह को

हातमा बोकेका खजुरका हाँगाह ले ितनीह को िवजयउल्लासका िचन्ह

दे खाउँथ्यो। ितनीह ले लगाएको सेतो पोसाकचािहँ भी को धािमर्कताको

ूतीक िथयो, जुन अब ितनीह को भएको िथयो।

उहाँको िसं हासनको विरपिर ती मोक्ष पाएका मािनसह

िथए

जसले आफ्नो धमर्कमर्ले मोक्ष पाएको भनेर दाबी गदनथे। ितनीह ले

कित दु:ख पाए भनेर उल्लेख गिरएको त छै न तर उ ार हाॆो

परमेँवर र थुमाको भ े मूल िवषयको गीतले त्यस िसं हासन गु ायमान
हुन्छ।

िविोहीह को िव

मा फैसला

जम्मा भएका पृथ्वीका सारा मािनस र ःवगर्का जीवह को

उपिःथितमा

परमेँवरको

सावर्भौम र शिक्तले सम्प

पुऽको

राज्यािभषेक

हुन्छ।

अब

महान्

ु एको राजाह का महाराजाले ती
हुनभ
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िविोहीह को

िव

मा

फैसला

सुनाउनुहन्ु छ,

जसले

उहाँको

व्यवःथालाई सरासर उल न गरे का िथए र उहाँका जनह लाई

िथचोिमचो गरे का िथए। “तब मैले एउटा ठू लो सेतो िसं हासन र

त्यसमािथ िवराजमान हुनहु न
ु ेलाई दे ख। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र
आकाश भागेर गए, र ितनीह का िनिम्त कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठू ला

र साना सबै मृतकह लाई िसं हासनको सामुन्ने उिभरहे का दे ख, र

पुःतकह

खोिलए। अक एउटा पुःतक पिन खोिलयो, जो जीवनको

पुःतक हो। ती पुःतकह मा लेिखएका कुरामुतािबक, ितनीह का
कामअनुसार मृतकह को इन्साफ भयो।" ूकाश 20:11-12।

् अब ितनीह ले गरे का
येशूको नजर ती दु ह मािथ पछर्न।

हरे क पापले ितनीह को चेतनालाई िबझाउँछ। पिवऽ मागर्बाट कसरी
अलिगए भनेर ितनीह ले महसुस गनछन्। िविभ

ूलोभन दे खाएर

मोिहत पाद मािनसह लाई पाप गनर् उक्साएको ितनीह ले दे ख्नेछन्,

परमे रका दूतह लाई घृणा र िनन्दा गरे का ितनीह को सामु खुलासा
हुनेछन्।

चेतावनीह लाई

आवाजह लाई
ितनीह ले

ितनीह को

दे ख्नेछन्।

इन्कार

ती

ितनीह को सामु दे खापनछ।

अटे री
सबै

गरे का,

र

पछु तो

आगोका

सदाशयी

नगरे को

अक्षरह ले

र

दयाका

दयलाई

लेिखएको

िसं हासनमािथ बूस दे खापछर्। आदमको पापदे िख मुिक्तको

योजना तजुम
र् ा भएका

ंयह

िवःतृत

तिरकाले जन्मनुभएको मुिक्तदाताको जन्म

पमा दे िखनेछ। दीनहीन

ंय, उहाँको सरल जीवन,

यदर्न नदीमा उहाँको बिप्तःमा, उजाड ःथानमा उहाँको उपवास र

शैतानको परीक्षा, उहाँको सेवाकायर् जसमा उहाँले ःवगर्को आिशषलाई

मािनसह को सामु खुलासा गनुभ
र् एको िथयो, दयाका कामह ले भिरएको
उहाँका िदनह , पहाडमा रातभिर गनुभ
र् एको ूाथर्ना, उहाँूित कृत

भएर उहाँको िखलाफमा डाहा र खराब सोचाइ, गेतसमनीको बगचामा
सारा सं सारको पापको िनिम्त भारी बोक्नुपदार् सहनुपरे को उहाँको

रहःयमय बेदना, र िहँॐक तथा उ ेिजत भीडमा सुम्पन उहाँलाई ग ारी
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गरे को, ूितकार नगिरकनै उहाँलाई पबेका भयावह रात, चेलाह को
भागाभाग, मुल पूजारीको दरबारमा गरे को उहाँको केरकार, िपलातसको
सामु े अदालतमा उभ्याइएको, काँतर हे रोदको सामु बेइज्जत तिरकाले

उिभनुपरे को, बेइज्जत, धज्जी, यातना सहँदै मृत्युको िनिम्त सुिम्पएको

सबै

ंय सजीवतिरकाले

(िफल्मीपाराले) ःप

पमा त्यहाँ ूःतुत

हुन्छ। अब ऽाही ऽाही भएर उिभएका भीडको सामु यस सं सारमा

येशूले खप्नुपरे को अिन्तम

ंय पिन हे नप
र्ु रे को हुन्छ: महाक

भोग्दै

कलवरीको पहाडमा पुगेका िधरजी उ ारकतार्, जगतका राजकुमार
बूसमा झुिन्डएको, उहाँको क को आगोमा िघउ हाल्दै धमर्ग ु ह ले

िजःक्याएको, सं सारको मुिक्तदाताले ूाण त्यागेको बेलामा अलौिकक

तिरकाले अन्धकार छाएको ।
त्यो भयावह

ंय जःतो िथयो त्यसरी नै दे खापछर्। शैतान र

उसका मितयारह ले त्यो
क

िदने

ूत्येक

पाऽले

ंयलाई नहे न र् शिक्तिवहीन हुन्छ। येशूलाई
आआफ्नो

भूिमका

दे ख्नुपरे को

हुन्छ।

बेथलेहेमका अन्जान बालकह लाई हत्या गन हेरोद राजा, पितत

हे रोिदयास जसको हात बिप्तःमा िदने यूह ाको रगतले िभजेको हुन्छ,

समयलाई टानर् खोज्ने िपलातस, िगल्ला गन रोमी िसपाहीह , बहुलाएका

भीड जसले िचच्च्याएका िथए, “उसको रगत हामी र हाॆा सन्तानमा

परोस्!"×आिद सबै
बाध्य

हुन्छन्

जब

ंय तेजःवीमय अनुहारको सामु
मुिक्तपाएका

जनह ले

आफ्ना

हे न र् ितनीह

मुकुटह लाई

मुिक्तदाताको सामु रािखिदन्छन् र यो कृत ता व्यक्त गछर्न,् “उहाँ मेरो
िनिम्त मनुभ
र् यो!"

यस पृथ्वीको धरातलमा बौिरएका रोमको राक्षसी, िनदर्यी र

दुराचारी सॆाट िनरो (ई॰सन् ३७×६८) पिन उिभएको हुनेछ। उसको
हातबाट हजार

इसाईह

मािरँदा ितनीह को बेदनालाई शैतािनक

आनन्दले भिरएर हष उल्लाससाथ हे िररहे का िथए। उसको आमाले पिन
आफ्नै बुरतालाई अब दे ख्नुपरे को िथयो। उसको अिभलाषाले गदार्

अपराधलाई ूभािवत पारे को िथयो। सारा सं सारलाई थकर्मान गन
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आफैले हे नप
र्ु रे को

आमाछोराको बुरता र अपराधको फलको ितनीह

िथयो।

अिन शैतानको त्यस फौजमा साथै रोमन क्याथोिलक चचर्का

बडे बडे धमर्ग ु , िभक्षु तथा अगुवाह

पिन िथए। भी का ूितिनिधह

ह भन्दै ितनीह ले परमेँवरका जनह लाई िनयन्ऽण गनर् इसाई धमर्कै
नाउँमा

ितनीह लाई

घोर

यातना

िदएका

िथए,

कालकोठरीमा

पिन त्यहाँ िथए। ितनीह

आफूह लाई

जािकिदएका िथए र िजउँदै जलाइिदएका िथए। अिन रोमन क्याथोिलक
चचर्का अह ारी पोपह

परमेँवरभन्दा मािथ भएको घोषणा गरे र अित महान् परमेँवरको दश
आ ालाई

पिरवतर्न

गरे का

िथए।

सवर् ानी

परमेँवरले

आफ्नो

व्यवःथा

चचर्का

धमर्ग ु ह

फादर

भनाउँदाह ले परमेँवरको सामु आफ्नो लेखा ूःतुत गनुप
र् रे को िथयो।
वा

दश

आ ालाई

कडा

िनगरानीमा राख्नुभएको कुरा िढलै भएपिन अब ितनीह ले दे ख्नुपरे को
िथयो। क

पाएका आफ्ना जनह ूित भी

व्यिक्तगत

पमा पिरिचत

भएको ती येशूका भक्तह लाई यातना िदने चचर्का धमर्ग ु ह ले अब

जा ुपरे को िथयो।
सारा दु

सं सारले ःवगर्को राज्यको िव

महान् ग ारी गरे को

त्यस समय ूमािणत हुनछ
े । ितनीह को िनिम्त बोल्ने अब कोही पिन

हुँदैन। ितनीह ले गरे को कतुत
र् को बहाना केही पिन नभएको ितनीह ले

दे ख्नेछन्। अिन ितनीह को िखलाफमा सदाको िनिम्त मृत्युको फैसला
गरे को सु ुपनछ।

ितनीह को िविोही नीितले के गुमाउनुपर्यो भनेर दु ह ले

दे ख्नेछन्। अनन्त जीवन गुमाएका मािनसले यो बन्दन गनछन् “ती

सबै मेरो हुने िथयो। म कःतो अनौठो पागल भएछु ! मैले शािन्त,
आनन्द

र सम्मानलाई

घृिणत,

बदनाम

र

नैराँयतासँग

साटे छु।

ितनीह लाई ःवगर्बाट बािहिरएको न्यायोिचत भएको सबैले दे ख्नेछन्।

ितनीह कै जीवनले ितनीह ले यो रोजेका िथए: “त्यस मािनसले (येशू)

हाॆो जीवन सम्हालेको हामी चाहँदैन ।"
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शैतानलाई हराइन्छ

परमेँवरको पुऽलाई राज्यािभषेक गरे को ती दु ह ले ल

परे र

्
हे छर्न।
ितनीह ले ितरःकार गरे को परमेँवरको व्यवःथा वा दश
आ ाका

पाटीह

उहाँको

हातमा

ितनीह ले

दे ख्नेछन्।

मुिक्त

पाएकाह को मुखबाट ःतुित, ूशंसाको िवःफोटन भएको ितनीह ले

दे ख्नेछन्। सहरका विरपिर रहे का भीडको सुिरलो आवाज जब फैिलन्छ,
सबैले

यसरी

िचच्याउनेछन्:

“हे

परमूभ ु परमेँवर

सवर्शिक्तमान्,

तपाईंका कायर् महान् र आँचयर्पूणर् छन्, युग-युगका महाराजा, तपाईंका

मागर् धािमर्क र सत्य छन्।" अिन ितनीह

अगािड लम्पसार पनछन्। ूकाश 15:3।

जीवनको राजकुमारको

शैतान अब शिक्तहीन भएर उिभन्छ। एकफेर ऊ ःवगर्को

अगुवा क ब वा आदरणीय ःवगर्दूत िथयो। आफू पितत भएको उसले

सम्झन्छ। जुन पिरषदमा उसलाई सम्मान गिरएको िथयो, त्यसबाट ऊ

सदाको िनिम्त िनकािलएको िथयो। अब परमेँवरको िपता
ःवगर्दूत

उिभएको

उसले

दे ख्छ।

त्यो

ःवगर्दूत

सामु अक

गौरवशाली

भएर

उिभएको िथयो। शैतानलाई यो थाहा िथयो िक त्यस ःवगर्दूतको

उचाईमा आफू पनर् सक्थ्यो।
आफ्नो

िनंकपट

र

िनद ष

घर

ःवगर्को

बारे मा

उसले

सम्झन्छ। उसको मनमा िविोह पलाउनुभन्दा अिघ उसमा शािन्त र

सन्तोष िथयो। मािनसह को बीचमा आफ्नो कामको समीक्षा अब उसले

गछर्×मािनस मािनसको बीचमा शऽुभाव रोपेको, जीवनको भय र क्षित,
सरकारह

उथलपुथल पारे को, अनुशासनहीनतालाई उक्साएको,

न्द,

बािन्त र िविोह मच्चाएको। भी को कायर्मा िनरन्तर पमा असमथर्न
जनाएको उसले अब सिम्झन्छ। अब उसले आफ्नो ूयत्नको फल हे छर्
तब उसले असफलताबाहे क केही पिन दे ख्दै न। भी

र शैतानको

मतभेदको महान् यु मा आफू पटकपटक हारे को शैतानले ःवीकार गनर्

बाध्य हुन्छ।
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िविोह

वा

ःवगर्मा

बािन्तको

बीउ

रोप्न

परमेँवरको

शासनूणाली नै उ रदायी छ भनेर ूमािणत गन त्यस महान् िविोहीको
लआय िथयो। आफूमाऽ ठीक छु भ े तकर्लाई ःवीकार गराउन उसले

अनिगन्ती जमातलाई िव ास िदलाएको िथयो। हजार वषर्सम्म त्यस

षडयन्ऽको रचनाकारले सत्यलाई झुटसँग िमसाएर मािनसह लाई मख्ख

पारे को िथयो। अब इितहास र शैतानको चिरऽको भन्डाफोर गन समय
आएको िथयो। जब उसले भी लाई उहाँको िसं हासनबाट अपदःथ गनर्,
उहाँको जनह लाई नाश गनर् र परमे रको सहरलाई कब्जा गनर् उसले

अिन्तम ूयास गछर्, अिन सं सारलाई धोका िदने त्यस खलनायकको

मुकुण्डो पूरा उघािरन्छ। उसँग एक भएर लडेकाह ले अब ऊ सबैमा
असफल भएको दे ख्दछन्।

आफ्नै इच्छाले परमेँवरको िविोह गदार् ःवगर्मा पःन असक्षम्

भएको शैतान आफले दे ख्नेछ। उसले आफूले पाएको सबै ूितभा र

शिक्तलाई परमेँवरको िखलाफमा यु

गनर् पिरचािलत गरे को िथयो।

यिद उसलाई ःवगर्मा पःन िदइयो भने ःवगर्को शु पना, चोखोपना र
अनुकूलता उसको लािग भय र यातनामय हुन्छ। िशर झुकाएर आफ्नो

िखलाफमा गरे को न्यायोिचत फैसला अब उसले ःवीकादर्छ।
येशू

र

शैतानको

बीचमा

लामो

समयदे िख

रहे को

मतभेदको यु मा उिठरहे का ूत्येक सत्य र ॅामक ूँन छलर्

(मतभेदको

पमा खडा भइरहे को येशूको िव

महान्

हुनेछ।

मा शैतानले लगाएको

आरोप कि को गलत रहे छ भनेर जगतको सामु खुलासा हुनेछ। त्यस
मतभेदमा येशूलाई आफूलाई भन्दा उच्च सम्मान वा कदर गिरएकोले

शैतान डाह र ईषले ःवगर्मा यु नै छे डेको िथयो भनेर खुलाइको छ भने

युग युगदे िख परमेँवरको दश आ ाह को पालन गनुर् आवँयकता छै न
भनेर िसकाउन इसाई भनाउँदाह बाट नै उसले उक्साएको िथयो )।

परमेँवरको व्यवःथा अथार्त ् दश आ ाह लाई पन्छाउँदा त्यसको
नितजा कःतो भएछ भनेर सारा जगतले खुला

आफूले सृि

पमा दे ख्न पाउनेछ।

गरे का सबै जीवह कै िहतमा परमेँवरको व्यवःथा
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अिःतत्वमा आएको रहेछ भनेर दे खाउन पापको इितहास जगतको सामु
अनन्त ःमृितको

पमा रिहरहनेछ। चाहे परमेँवरूित बफादारी होस्

वा बागी होस्, सारा जगतले एकै ःवरमा िचच्याउनेछ, “हे सन्तह का

राजा परमेँवर िपता, तपाईँका मागर्ह
आयो।

न्यायी र सत्य छन्।"

सारा नाउँह भन्दा मािथ भी को नाउँको मिहमा गन समय अब
धेरै

सन्तानह लाई

मिहमामा

ल्याउन

बूसको

महाक

सहनुभएको येशूको सामु अब आनन्दको वातावरण छाउँछ। मुिक्त

पाएकाह को अनुहारह मा आफ्नै ःव प ूितिवम्ब भएको उहाँले

हे नह
र्ु न
ु ेछ। ूसव वेदना सहे को जःतै सहे र उत्पादन भएका मोक्ष पाएका

मािनसह लाई उहाँले हे नह
र्ु न्ु छ र ितनीह लाई दे खेर उहाँ सन्तु

ु न्ु छ। यशैया ५३:११। धमीर् र अधमीर् दु ह को जमातको सामु
हुनह
उहाँको मुखबाट यो उच्चारण हुन्छ: “हे र मेरो रगतले िकनेका!

ितनीह कै िनिम्त मैले क

पाए ँ र ितनीह कै िनिम्त म मर।"

तीो गितमा दु को अन्त

शैतानको ःवभाव बदिलएको हुँदैन। परमेँवरको िखलाफमा

िविोही भावना शिक्तशाली फोहरा फुटे को जःतै फुट्नेछ। ःवगर्को

राजासँगको यु मा आफू नहानर् उसले अिन्तम दु:ःसाहिसक ूयत्न

गछर्। तर अनिगन्ती करौड

मािनसह

जसलाई उसले िविोहको

भ ुमरीमा पारे को िथयो, अब ितनीह ले उसको ूभ ुत्वलाई ःवीकादनन्।
शैतानले ूेरणा िदएकैअनुसार उसमा रहे को घृणा दु ह मा भिरएको

हुन्छ र ितनीह ले यो ःवीकानछन् िक अब परमे रसँगको लडाईँमा

ितनीह को केही लाग्दै न।
त्यि कै

बेला

अचानक

आकाशबाट

परमेँवरले

आगो

पठाउनुहन्ु छ। पृथ्वी फुट्नेछ। पृथ्वीको ूत्येक कुना काप्चाह मा
आगोको मुःलो फुट्नेछ। पत्थरह

पिन दनदन जल्नेछन्। “तर ूभ ुले

न्याय गनुह
र् न
ु े िदन चोरझ अचानक आउनेछ। त्यस िदन आकाश-मण्डल

ठू लो आवाज गरे र हराउनेछ आकाशका तारा, मह-नक्षऽह
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जलेर भःम

हुनेछन्। पृथ्वी र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा तथा तत्वह

नाश

हुनेछन्।" २ पऽुस 3:10। अब आगोले पिग्लएको पृथ्वी ठू लो

आगोको कुण्ड हुन्छ। यो यशैया अगमवक्ताले भनेकै अनुसार हुन

र् न
आएको हो: “यही समयमा परमूभ ुले िसयोनको उ ार गनुह
ु ेछ र

त्यसका शऽुह मािथ बदला िलनुहन
ु ेछ।" यशैया 34:8।

आआफ्ना काम अनुसारको सजायँ दु ह ले भोग्नेछन्। आफू

बागी भएर पाप गरे को माऽ होइन उसले गरे र परमेँवरका जनह ले

पाप गनुप
र् रे को सारा पापको िनिम्त शैतानले दु:ख पाउनुपनछ। अन्तमा
आगोको ज्वालामा दु

अधमीर्ह

नाश हुनेछन्। जरा र हाँगाह को

नाश हुन्छ। शैतानचािहँ जरा र उसका मितयारह चािहँ हाँगाह ।

परमेँवरको आ ाको उल न गरे को पूरा दण्ड शैतानले भोग्नेछ।

ँ ात्मक शासन सदाको
न्यायको माग अब पूरा हुन्छ। शैतानको िवध्वस

िनिम्त अन्त हुन्छ। शैतानले ल्याउने लोभ लालसा र ूलोभनबाट

परमे रका जीवह ले सदाको िनिम्त राहत पाउनेछन्।

जब पृथ्वी आगोमा लपेिटइरहेको हुन्छ तब धमीर्ह

पिवऽ

सहरमा सुरिक्षत हुन्छन्। जब दु ह को िनिम्त परमे र भंम गन

आगो

ु न्ु छ
हुनह

तब

उहाँका

जनह को

िनिम्त

ु न
हुनह
र्ु ोस् ूकाश २०:६, भजन ८४:११।
ु ेछ। हेनह

उहाँ

सुरक्षाकवच

हाॆो अिन्तम घर

“यसपिछ मैले नयाँ ःवगर् र नयाँ पृथ्वी दे ख। पिहलो ःवगर् र

पिहलो पृथ्वी हराएर गयो अिन समुिचािहँ लुप्त भयो।" ूकाश

21:1। जुन आगोले दु ह लाई भंम पारे को िथयो त्यही आगोले यस
पृथ्वीलाई

शु

पादर्छ।

ौापका

ूत्येक

दाग

मेिटन्छ।

मुिक्त

पाएकाह लाई पापको भय र याद िदलाउने नरककुण्डको आगो सदाको
िनिम्त िनभ्छ। पापीह लाई सजायँ िदन सध जिलरहने नरक कुण्डको
आगो हुनेछैन।
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तर एउटा ःमृितचािहँ सदा रिहरहन्छ: पापले गदार् ल्याएको

िनदर्यी कामलाई दे खाउन मुिक्तदातामा बूसका दागह
कलवरीमा

खप्नुपरे को

चोट

उहाँमा

हुनेभएकोले

अनन्त युगसम्म

त्यसले

ःतुितूशंसा ल्याउनेछ र उहाँको शिक्तको घोषणा गनछ।
परमेँवर िपताकहाँ भवनह

उहाँलाई

तयार गनर् उहाँ ःवगर्मा जानुभएको

िथयो भनेर चेलाह लाई भी ले आँवासन िदनुभएको िथयो। धमीर्ह ले
पाउने इनामको व्याख्या गनर् मानवीय भाषा पयार्

छै न। जसले त्यसको

उपभोग गछर् त्यसले माऽ थाहा पाउनेछ। कुनै सीिमत िदमागले
परमे रको परमानन्द ःवगर्लाई बुझ्न सक्दै न!

मुिक्त पाउनेह ले पाउने ःथानलाई “दे श" भनेर बाइबलले

बताउँछ। िहॄू ११:१४×१६। त्यहाँ ःवगर्को गोठालोले उहाँका
बगाललाई

जीिवत

पानीको

मुहानमा

डोर्याउनुहन
ु े छ।

त्यहाँ

सध

बिगरहने सङ्लो िब ल जःतो खोला हुन्छन्। त्यसको िकनारमा
हिल्लरहे को
तयार

पारे को

खका छायाँह
सडक

हुन्छ।

हुन्छन् जुन ् मुिक्तपाएकाह को िनिम्त
जताततै

फैिलएको

समथर

सुन्दरताको थुम्कोले फुल्नेछ र परमे रका पहाडका च ुच ुराह

चौरह

गौरवमय

सुन्दरताले भिरएको हुन्छ। सध बिगरहने सङ्लो खोलाको िकनारमा

भएका शान्तमय जिमनह मा ितथर्याऽी र भौतािरएका परमे रको

जनह ले घर पाउनेछन्।
"मािनसह

धपाएर त्यहाँ अ

लाउनेछन्

तर

घर बनाएर आफ बास गनछन्, ितनीह लाई

कोही बास गनर् पाउनेछैनन्। ितनीह ले दाखबारी

दाखम

पाउनेछैनन्। मेरा मािनसह ,

आफ

िपउनेछन्,

त्यो

अ ले

िपउन

खझ धेरै िदन बाँच्नेछन्। आफ्ना

मेहनतका फलको ितनीह ले पूरा आनन्द िलनेछन्।", “उजाड-भूिममा

फूलह

फुल्छन्, म भूिम रमाउनेछ। म भूिम हषर्ले गीत गाउँदै

िचच्च्याउनेछ, त्यो लेबनानका पवर्तह झ सुन्दर र कमल र शारोनका

मैदानझ मिललो हुनेछ। सबैले परमूभ ुको वैभव दे ख्नेछन्। उहाँका

शिक्त र महान्ता दे ख्नेछन्।" र "ब्वाँसा र भेडा एकसाथ शािन्तिसत
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बास गनछन् र िचतुवाह
डम ह

पाठािसत सुत्नेछन्। बाछा र िसं हका

एकसाथ खानेछन् र साना बालकह ले ितनीह लाई हे रचाह

गनछन्। गाई र भालु एकसाथ खानेछन् र ितनका बच्चाह

एकैसाथ

शािन्तिसत सुत्नेछन्। िसं हले गो ले झ पराल खानेछ। िवषालु सपर्िसत

खेल्दा पिन दूधे-बालकलाई हािन हुनेछैन। परमेँवरको पिवऽ पवर्त
िसयोनमा कुनै हािनकारक वा दुंट कुरा रहनेछैन। समुिचािहँ पानीले
भिरएझ

परमूभ ुको

पृथ्वी

ानले

६५:२१,२२,३५:१,२, ११:६×९।
ःवगर्मा

बग्नेछैन।

दु:ख

मलामी

र

जान

ददर्को

भरपूर

नामिनसानै

आवँयक

हुँदैन।

हुनेछ।"

हुँदैन।

“उहाँले

त्यहाँ

यशैया
ँ ु
आस

ितनीह का

ँ ु पुिछिदनुहन
ँ ाबाट सबै आस
र् नछै न। कसै ले
आख
ु ेछ। अबदे िख कोही मनुप

पिन शोक मानेर

नेछैन, कुनै िकिसमको दु:ख हुँदैन। पुराना सबै कुरा

िबितसकेका छन्।" ूकाश 21:4। “हाॆा दे शमा बास गन कसैले

किहल्यै िबरामी भएको दु:ख पोखाउनेछैन र सारा पाप क्षमा हुनेछन्।"
यशैया 33:24।

नयाँ मिहिमत पृथ्वीको महानगर नयाँ य शलेम त्यहाँ हुनछ
े । “त्यो

सहरचािहँ परमेँवरको मिहमाले चिम्कँदै िथयो। त्यसको चमक एउटा

बहुमूल्य रत्न, िबल्लौर जःतै िथयो। यो ःफिटकझ ःवच्छ िथयो।"

“सं सारका सबै मािनस उहाँको उज्यालोमा िहँड्नेछन् र सबैितरका
राजाह ले आफ्ना धन-सम्मान् त्यही ँ ल्याउनेछन्।", “िसं हासनबाट ठू लो
सोरमा

यसो

भनेको

मैले

सुन, “हे र!

अबदे िख

परमेँवरको

वास

मािनसह सँग भएको छ। उहाँ ितनीह सँग वास गनुह
र् न
ु ेछ र उनीह
उहाँकै मािनसह

ु न
हुनेछन्। परमेँवर आफ उनीह िसत हुनह
ु ेछ अिन

ु न
उहाँ उनीह का परमेँवर हुनह
ु ेछ।" ूकाश २१:११,२४,३।

परमेँवरको शहरमा रात हुनेछैन (ूकाश २२:५)। त्यहाँ

थकान र पेलान हुनेछैन। हरदम िबहानको ताजापनको अनुभव हामी

गनछ

चमकले

र िबहानको मौसमबाट हामी टाढा हुँदैन । घामको तेजको
ितरिमराउनेछैन।

तर

पिन

मध्यिदनको
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समयभन्दा

पिन

चहिकलो िकरण त्यहाँ छाउनेछ। िनरन्तर िदनको मिहमामा उ ार

पाएकाह

िहँडडुल गनछन्।

“शहरिभऽ मैले कुनै मिन्दर दे िखनँ िकनभने मिन्दरचािहँ ूभ ु

ु न्ु छ।" ूकाश 21:22।
सवर्शिक्तमान् परमेँवर र थुमा नै हुनह
परमे रका जनह ले िपता र पुऽसँग खुला

पमा वातार्लाप गन अवसर

पाउनेछन्। अिहले पो हामी ऐनामा जःतै परमे रको ःव प दे ख्छ , तर

त्यसबेला उहाँको अनुहार आमनेसामने दे ख्नेछ । परमेँवर र हाॆो
बीचमा कुनै पिन धिमलो पदार् हुनेछैन।

परमेँवरको ूेमको िवजय

मािनसह को मनमा परमेँवर आफले

सहानुभिू तह

रोप्नुभएको ूेम र

अब त्यहाँ अत्यन्त असल र मीठो पमा उपभोग गनर्

पाउनेछन्। मुिक्त पाएकाह ले उपभोग गन आनन्द र खुशीयालीमा

पिवऽ जीवह
भक्तजनह

र परमेँवरमा बफादार भएर बसेका सारा युगका

र सारा ःवगर् र पृथ्वीका पिरवारह सँग पिवऽ गठबन्धन

गरे र बःने अवसर हुन्छ। एिफसी ३:१५।
अमरत्व

ूाप्त

गरे का

िदमागह ले

परमेँवरको

सृि

गन

अचम्मको शिक्त र उ ार गन परम रहःयह को बारे मा किहल्यै

नथाकी खुशीसँग ितनीह
ूत्येक क्षमताको वृि

अब अध्ययन गनछन्। मािनसह मा भएका

हुनेछ र ूत्येक सामथ्यर् बढ्नेछ।

ानको िनिम्त

चािहने आवँयकताह ले मािनसका ऊजार्ह मा कमी आउँदैन। बडे बडे

उ मह

पिरचािलत हुनसक्नेछन्, गौरवमय आकांक्षाह

उच्च लआयह

पूरा हुनेछन् र

हािसल गिरनेछ। र नयाँ नयाँ उच्च िवषयवःतुह

अध्ययन गन अवसरह

सृजना हुनेछन्, चिकत पान नयाँ नयाँ

कुराह को ूशंसा गनर् पाउनेछन्, नयाँ सत्यह

बुझ्न सक्नेछन् र

िदमाग र शरीरलाई च ुनौित िदने नयाँ नयाँ वःतुह को ूादुभार्व हुनेछ।
मोक्ष पाएकाह को सामुने सारा जगतका खजानाह

छन्। मरणशीलबाट पार भएकाह मा जगतका िविभ
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खोिलने

मह तथा

नक्षेऽह मा

किहल्यै

पृथ्वीका सन्तानह ले

नथािककन

उडेर

जाने

पखेटाह

पितत नभएका जीवह को

हुनेछन्।

ान र बुि मा

सहभागी भइ आनिन्दत हुनेछन्। युग युगसम्म हािसल गरे का ःवगर्का

जीवह को

ानका खजानाह बाट मुिक्त पाउनेह

लाभािन्वत हुनेछन्।

ँ ाले सृि को मिहमालाई हे नछन्। सूय,र् तारा आिद
नधिमिलएको आख
परमे रको िसं हासन विरपिर िनयिमत

पाउनेछन्।

पमा घुिमरहे को ितनीह ले दे ख्न

जब अनन्तको समय चिलरहन्छ तब ितनीह ले परमेँवर र

भी को मिहमाको बारे मा नयाँ नयाँ

ानह

हािसल गद जानेछन्। जित

मािनसह ले परमेँवरको बारे मा आत्म ान ूा

गछर्न ् त्यित उहाँको

ःवभावूित मुग्ध हुनेछन्। जब येशूले ितनीह को सामु मुिक्तको बारे मा

गिहरो

रहःयह

र

शैतानसँगको

कुशलता हािसल गरे का िववरणह
मुिक्त पाएकाह का

दयह

महान् मतभेदमा भएको

सुनाउनुहन्ु छ तब मोल ितिरएर

उहाँूितको भिक्तभावले भाविवभोर हुन्छन्

र दस हजार गुणा दस हजार आवाजह
ूशंसाका भव्य गीतह

यु मा

एक भएर उहाँको ःतुित र

गाएर ःवगर्लाई गु ायमान गनछन्।

“ःवगर्, पृथ्वी, पाताल र समुिमा सबै ूाणीले यो गीत गाइरहे का

ु न
मैले सुन, “िसं हासनमा िवराजमान् हुनह
ु े र थुमालाई

सदासवर्दा

ु न्ु छ भनेर उहाँको िव
परमेँवर अन्यायी हुनह

मा िमथ्या

जयजयकार, आदर, सम्मान् र अिधकार भइरहोस्!” ूकाश 5:13।

आरोपले गदार् जारी भएको महान मतभेदको यु

पापीह

समा

हुन्छ। पाप र

अब रहे नन्। सारा जगत अब चोखो भएको छ। सारा सृि ले

एकै सुर र खुिशयालीका धडकनको अनुभव गनछ। ूज्विलत भएको

आकाशमा सारा सृि का परमेँवरबाट जीवन, ज्योित र हष ल्लास ूवाह
हुनेछन्। सुआमभन्दा पिन सुआम अणुदेिख िलएर पृथ्वीका महान थोकह

चाहे जीिवत वा िनजीर्व होस् ितनीह को सुन्दरता र िस

परमेँवरको ूेमको घोषणा गनछ।
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