अ तमा हुने अनेक
धोखापण
ू र् कामह

९

यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश २:१३,२४, २ कोरन्थी ११:१३-१५,
भजन १४६:४, उत्पि

१-२:३ र ूकाश १३:१-१७।

यस अध्यायको मूल सार पद: "७ अिन ःवगर्मा लड़ाइँ भयो। िमखाएल र
ँ यु
ितनका दूतह ले त्यस अिज रसग

गरे । अिज र (राक्षस) र त्यसका

दूतह ले पिन यु

हारे , र ियनीह का िनिम्त ःवगर्मा

गरे , ८ तर ियनीह

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

सारा सं सारलाई बहकाउने िदयाबलस वा शैतान हो। त्यो पृथ्वीमा फ्याँिकयो र
त्यसका दूतह

त्यसका साथसाथै फ्याँिकए।"

ःवगर्बाट

शैतान

िनकािलनुभन्दा

ःवगर्दूतह लाई परमेँवरको िब

अिघ

लुिशफर ारा

त्यहाँका

मा उचालेर धोखा िदन खोिजएको िथयो।

"परमेँवरको सिमप्यताबाट िनःकेर ःवगर्दूतह को बीचमा असन्तुिःटको िबऊ
शैतानले रोप्यो। आफू परमेँवरकै आदरमा चलेको छु भ े कुराको दे खावटी

गद शैतानले आफ्नो बदिनयतलाई लुकाएको िथयो। सारा जगतका जीवह को

बीचमा कायार्न्वयन भइरहे को परमेँवरको िबिधको शासन अथार्त ् व्यवःथाको
िखलाफमा शैतानले ःवगर्दूतह लाई उ ेिजत बनायो। "परमेँवरको व्यवःथा
वा िविधको शासन अनावँयक

पमा हामीमािथ जबरजःती लािदएको हो"

भनेर शैतानले ःवगर्दूतह को बीचमा परमेँवरको शासनप ितूित असन्तोष

फैलायो।"-एलेन जी
अदनको

बगचामा

परमेँवरको िब

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ४९५बाट

शैतानले

सपर्को

प

िलएर

हव्वालाई

पान्तिरत।
छल

गर्यो।

मा गएर मािनसह लाई आफूितर आकिषर्त गनर् र छल गनर्

शैतानले अदनको बगचादे िख हजार वषर्सम्म आफ्नो ूयास जारी राखेको छ र
रािख नै रहनेछ (ूकाश २०:८)। दुभार्ग्यवस शैतान हामीभन्दा शिक्तशाली र
चतुर छ। त्यसै कारण हामी

ऊ दे िख सुरिक्षत भएर रहन येशूको वचनमा

िन ावान भएर बःनुपछर्। "जो जो ितमीह
पकिडरहे का छौ ितमीह

ितमीह को ूभ ु परमेँवरलाई

आज जीिवतै छौ। ितमीह

िन ावान भएर बसेका छौ" (व्यवःथा ४:४
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सबै जना उहाँमा

पान्तिरत)। जुन नीित यहाँ

उल्लेख गिरएको छ त्यो केवल पौरािणक इॐाएलीह को िनिम्तमाऽ नभएर

आजका हामी िव शीह कालािग पिन हो।
शैतानले

ूभावकारी

पमा

परमेँवरको नीित र उहाँको िब

अनेक

छल

गरे र

मािनसह लाई

मा लै जान कःतो ूयास गनछ र त्यसबाट

हामी कसरी सुरिक्षत रहने भनेर यस अध्यायमा हामी हे नछ ।
१. झुक्याउने सबभन्दा ठू लो चालबाजी (ूकाश २:१३,२४)
यस अध्यायको शु मा "ःवगर्मा भएको
िथयो। त्यो

न्

न् "को बारे मा चचार् गिरएको

दुभार्ग्यवस ःवगर्बाट फैिलदै यो सं सारमा पिन पुगेको िथयो।

इसाई समेत गरे र धेरै मािनसह

वा धमर्का पक्षधरह ले यस

जगतव्यापी सं घषर्लाई ःवीकारे का छन्। ितनीह ले परमेँवरको िखलाफमा

उिभने राक्षस पी शैतानलाई पिन िवँवास गदर्छन। तर कितका लािग
परमेँवर र शैतान बीचमा भइरहे को सं माम केवल पौरािणक कथामा माऽ

िसिमत भएको छ वा काल्पिनक िव ानको िफिलम जःतो माऽ दे खाइएको छ

र त्यो केवल यस सं सारमा भएको खराब, दु ता र पीडालाई दे खाउने
सं ःकारमाऽ हुन ् भनेर िच

बुझाउने गरे को पाइन्छ। शैतानको बारे मा

बाइबलमा जे भिनएको छ, त्यो दुई हजार वषर् अिघको कथामाऽ हो भनेर

बुि जीिव भनाउँदाह ले पिन िसकाउँदछन्।त्यो घट्ना केही वषर् अिघ माऽ

पिन एउटा काल्पिनक िव ानको िसनेमा बनेको िथयो (र अिहले पिन ब ेबम

त जारी नै छ)। त्यो िफल्मको नाउँ हो “ःटार वार”। त्यो मनगढन्ते वा
काल्पिनक

उपन्यासको

आधारमा

बनाइएको

िथयो।जहाँ

यो

सं सारभन्दा

बािहरका महह मा भएका जीवह लाई िचऽण गिरएको छ। एउटा खल

नायक डाथर् भेदर भ े खराब व्यिक्तत्वको िचऽण गिरएको छ। उसले आफ्ना
फौजह

साना

ितना,

ठू ला

बायुयानह

पठाएर

यस

सं सारका

जीवह लाई नाश गन खेल खेल्दछ र असल नायकका फौजह सँग यु

असल
गरे र

पराःत गनर् खोज्छ। त्यो िफल्म अत्यन्तै लामो पिन छ। अन्तमा महान् यु मा
खलनायकलाई हराइिदन्छ। त्यही अनु प यस सं सारमा असल र खराब
िबचको यु

काल्पना वा सामान्य कुरा हुन ् भनेर िबशाल जनमानसको

िदमागमा पिसरहे को पाइन्छ।
तर बाइबलले परमेँवर र शैतानको बीचमा भएको र भइरहेको यु

काल्पिनक नभएर वाःतिवक नै हो भनेर िजिकर गदर्छ। िबगतमा, वतर्मान र
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भिवंयमा हुने युगको अन्तमा शैतानले कःतो वाःतिवक भूिमका खेलेको िथयो,

खेिलरहेको छ र खेल्नेछ भनेर ूकाशको पुःतकमा उल्लेिखत दे हायका केही
पदह ले कसरी खुलाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: ूकाश २:१३,२४ "१३ मलाई थाहा छ,
ितमी कहाँ बःछौ, त्यही ँ जहाँ शैतानको िसं हासन छ। तरै पिन ितमीह मेरो

नाउँमा िःथर बःछौ। मेरो िवँवासयोग्य साक्षी एिन्टपासको समयमा पिन

ममािथको आफ्नो िवँवास ितमीह ले त्यागेनौ। शैतान बःने ठाउँमा ितमीह कै

माझमा ितनी मािरए।...२४ तर ितमी िथआटीरामा भएको यो िशक्षा नमान्ने तथा
कितले भने झ शैतानका गिहरा कुराह
म ितमीह मािथ अ

निसक्ने बाँकी ितमीह लाई म भन्दछु ,

ँ
ँ २५ त्यसो भए तापिन जे ितमीह सग
कुनै भार रािख्दन।

छ, म नआउञ्जेल त्यसलाई थािमराख।", ूकाश १२ "४ त्यसको पुच्छरले
ःवगर्को

एक

ितहाइ

ताराह लाई

सोहोरे र

पृथ्वीमा

फािलिदयो।

बालक

जन्मनासाथ त्यसलाई िनिलहालूँ भनी त्यो अिज र बालक जन्माउन लागेकी
ःऽीको सामुन्ने खड़ा िथयो। ५ त्यस ःऽीले सारा जाितलाई फलामको डन्डाले

शासन गन एउटा छोरो जन्माई। त्यसको बालक परमेँवरकहाँ उठाइएर

उहाँको िसं हासनमा लिगयो। ६ त्यो ःऽीचािहँ उजाड-ःथानिभऽ भागी, जहाँ एक
हजार दुई सय साठी िदनसम्म त्यसको पालनपोषण होस् भनेर परमेँवरले

त्यसको लािग ठाउँ तयार राख्नुभएको िथयो। ७ अिन ःवगर्मा लड़ाइँ भयो।
ँ यु
िमखाएल र ितनका दूतह ले त्यस अिज रसग

दूतह ले पिन यु

गरे , ८ तर ियनीह

गरे । अिज र र त्यसका

हारे , र ियनीह का िनिम्त ःवगर्मा कुनै

ठाउँ रहेन। ९ त्यो ठू लो अिज र तल फािलयो– त्यो ूाचीन सपर्, जो सारा

सं सारलाई बहकाउने िदयाबलस वा शैतान हो। त्यो पृथ्वीमा फ्याँिकयो र
त्यसका दूतह

त्यसका साथसाथै फ्याँिकए। १० तब मैले ःवगर्मा यसो

भिनरहेको एउटा ठू लो आवाज सुन, “अब हाॆा परमेँवरको मुिक्त, शिक्त, राज्य र
उहाँका भींटको अिधकार आएको छ। िकनिक हाॆा भाइह लाई दोष लगाउने,

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

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

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

रमाओ। तर पृथ्वी र

समुिलाई िधक्कार छ! िकनभने आफ्नो समय अल्प छ भनी थाहा पाएर
िदयाबलस ठू लो बोधसाथ ितमीह कहाँ तल आएको छ।” १३ जब त्यस

अिज रले आफू पृथ्वीमा फ्याँिकएको दे ख्यो, तब त्यसले छोरो जन्माउने त्यस
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ःऽीलाई खे यो। १४ तर त्यस ःऽीलाई त्यस सपर्को सम्मुखबाट उजाडःथानमा उड़े र जानलाई ठू लो ग डका दुई पखेटा िदइए। त्यो उजाड-ःथान
साढ़े तीन वषर्सम्म त्यस ःऽीको पालनपोषणको िनिम्त तयार गिरएको िथयो।
१५ त्यस ःऽीलाई बाढ़ले बगाओस् भनेर त्यस सपर्ले ःऽीको पिछ आफ्नो

मुखबाट नदीजःतै पानी िनकाल्यो। १६ तर पृथ्वीले त्यस ःऽीलाई सहायता

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

िनिलिदयो। १७ अिन त्यो अिज र समुिको िकनारमा खड़ा भयो।" (कुनै कुनै
नेपाली बाइबलमा पद १८लाई उल्लेख नगिर १७ पद िदएर छो

हुनपु न पद यो हो: "तब त्यो अिज र त्यस
ँ यु
बाँकी सन्तानसग

ाइएको छ।

ँ बोिधत भयो, र त्यसका
ीसग

ँ , जुनह ले परमेँवरका आ ा
गनर् यो, अथार्त ् ितनीह सग

पालन गदर्छन्, र येशूको गवाही िदन्छन्। १८ अिन त्यो अिज र समुिको
िकनारमा खडा भयो।" नेपाल बाइबल सोसाइटी, २०६९को सं ःकरण), ूकाश
१३:१-५ "१ समुिबाट एउटा पशु िनिःकआएको मैले दे ख, जसका दश वटा

िसङ र सात वटा िशर िथए। त्यसका िसङमा दश वटा मुकुट िथए, र त्यसका

िशरमा ईँवर-िनन्दाको नाउँ िथयो। २ मैले दे खेको त्यो पशु िचतुवाजःतै िथयो,
त्यसका खु ाह

भालुका जःता िथए, र त्यसको मुख िसं हको जःतो िथयो। त्यस

अिज रले त्यस पशुलाई आफ्नो शिक्त, आफ्नो िसं हासन र ठू लो अिधकार िदयो।

३ त्यसको एउटा िशरमा चािहँ घातक चोट लागेको जःतो दे िखन्थ्यो, तर त्यसको

चोट िनको भयो। अिन सारा पृथ्वी छक्क परे र त्यस पशुको पिछपिछ लाग्यो।
४ मािनसह ले अिज रको पूजा गदर्थे, िकनिक त्यसले आफ्नो अिधकार पशुलाई

िदएको िथयो। ितनीह ले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे , “यो पशुजःतो अ
छ? यसको िव

को

मा को ल न सक्ने?” र ूकाश २०:१-१० "१ त्यसपिछ

अतल कुण्डको साँचो र एउटा ठू लो साङ्लो हातमा िलएका एउटा ःवगर्दूत
ःवगर्बाट ओलर्न आएका मैले दे ख। २ ितनले त्यो अिज र, त्यो ूाचीन सपर्, जो

िदयाबलस वा शैतान हो, त्यसलाई पबे, अिन एक हजार वषर्का िनिम्त बाँधेर
राखे। ३ ितनले त्यसलाई अतल कुण्डमा फािलिदए, र त्यो कुण्ड बन्द गरी

मोहोर लगाइिदए, तािक एक हजार वषर् अन्त्य नभएसम्म जाित-जाितह लाई
त्यसले बहकाउन नपाओस्। त्यसपिछ केही समयको िनिम्त त्यसलाई फुक्का
गिरनुपछर्। ४ तब मैले िसं हासनह

र त्यसमािथ बःनेह लाई दे ख, जसलाई

इन्साफ गन अिधकार िदइएको िथयो। तब येशूका गवाहीको िनिम्त र
परमेँवरका वचनको िनिम्त िशर कािटएकाह , र त्यो पशु र त्यसका मूितर्को
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पूजा नगनह

र त्यसको छाप िनधार वा हातमा नलगाउनेह का आत्माह लाई

मैले दे ख। ितनीह

राज्य गरे । ५ अ

ँ एक हजार वषर्सम्म
फेिर जीिवत भए, र ितनीह ले भींटसग

मरे काह चािहँ ती एक हजार वषर् निबतुञ्जेल जीिवत

भएनन्। यो पिहलो पुन त्थान हो। ६ पिहलो पुन त्थानमा सहभागी हुनह
े

् ियनीह लाई दोॐो मृत्युको शिक्तले केही गनर् सक्दै न, तर
धन्य र पिवऽ हुन।
ितनीह

ँ एक हजार वषर्सम्म राज्य
परमेँवर र भींटका पूजाहारी भएर उहाँसग

गनछन्। ७ एक हजार वषर् िबतेपिछ शैतान त्यसको कैदबाट छोिडनेछ, ८ र

पृथ्वीका चारै िदशामा भएका दे श-दे शका मािनसह लाई बहकाउन, अथार्त ् गोग
ँ ो िनिम्त भेला गनर् िनःकेर आउनेछ। ितनका संख्या
र मागोगलाई लड़ाइक

समुिका बालुवा जि कै हुनछ
े न्। ९ ितनीह ले सारा पृथ्वीभिर गएर सन्तह का

छाउनीको विरपिर र िूय सहरलाई घेरे, तर ःवगर्बाट आगो बसर ितनीह लाई
भःम पार्यो। १० ितनीह लाई बहकाउने त्यो िदयाबलस आगो र गन्धकको

कुण्डमा फािलयो, जहाँ त्यो पशु र झूटो अगमवक्ता पिन िथए। त्यहाँ ितनीह ले
िदनरात सदासवर्दै यातना भोग्नेछन्।"

यस सं सारका बािसन्दाह को बीचमा शैतानको कःतो महान् शिक्त छ

र उसले कसरी आफ्नो शिक्तलाई ूदशर्न गछर् वा अिन्तम िदनमा गनछ भ े

िवषयसँगै

ूकाशको पुःतकले उसको भन्डाफोर गदर्छ। सनातन परमेँवरलाई

िवँवास गरे र मािनसह ले मुिक्त नपाउन् भ े उसको ूयासमाऽ नभएर

येशूूित

िन ावानहुनेह लाई

कसरी

यातना

िदनेछ

भनेर

पिन

ूकाशको

पुःतकमा खुलाइएको छ।

पावलले २ कोरन्थी २:११मा शैतानको युिक्त वा चितर्कलाह

भनेर

उल्लेख गदर्छन्। मीक भाषामा त्यो िदमाग “नोमाटा” (noemata) हो।
मािनसह को िदमागमा यो सं सारमा शैतानको अिःतत्व नै छै न यी सब केवल
काल्पनामाऽ हुन ् भ े कुरा घुसाउने शैतानको सबभन्दा ठू लो चालबाजीलाई

त्यस शब्दले बुझाउँछ। िवँवासै नलाग्ने अवाःतिवक वा काल्पिनक शऽुको
शिक्तबाट सुरिक्षत हुन कसले खोज्छ वा ूयास गदर्छ र? यो पिन अचम्म छ

िक कितपय इसाईह
वाःतिवक

अिःतत्वलाई

वा िबिँचयन हुँ भनेर दावी गनह ले पिन शैतानको
गम्भीर

पमा

िलदै नन्।

इसाईह ले नै भ ेछन् िक बाइबलका वचनह
र

त्यसलाई

चितर्कलाह

वाःतिवक पमा

िलनुह ु ।

केवल मािनसह लाई िच

सं सारको

अन्तमा

ती

केवल अवधारणाह माऽ हुन ्

बाइबलमा

उल्लेिखत

शैतानका

बुझाउनका लािग माऽ लेिखएका हुन ्
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र

त्यसलाई

साँिच्चकै

िसकाइरहे को

पाइन्छ।

वाःतिवक

पमा

हो

भनेर

बाइबलले

जताततै

िलनुह ु

भनेर

बताए

बाइबल

जा ेह ले

अनुसार

शैतानको

धेरै

मािनसह ले

दे िखरहे तापिन

नै

िबयाकलाप
शैतानको

अिःतत्वलाई अःवीकार गदार् हामीले चािहँ बाइबलको िशक्षालाई गम्भीर

पमा

िलनु कितको आवँयक छ सो बुझ्नु ज री छ।

ूकाशको पुःतकले अिन्तम युगमा शैतानले गन अनेक छलकपट र

चालबाजीको चचार् गरे ता पिन ूकाश १२:११ अनुसार हामीले कःतो महान्
आशा राखेर बाँिचरहनुपछर् भनेर िनणर्य गन? शैतानको िब

मा जमेर बःने

हाॆो शिक्तको ॐोत के हो? हेनह
र्ु ोस्: " ११ ितनीह ले थुमाको रगत र आफ्ना

गवाहीको वचनको कारण त्यसलाई िजतेका छन्, र ितनीह ले मृत्युसम्मै पिन
आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। १२ यसकारण हे ःवगर्मा रहनेह , ितमीह
रमाओ।"
२. दुई ठू ला ॅम वा छलह

(१ कोरन्थी ११:१३-१५)

मािनसह लाई फसाउन शैतानको शिक्तका जालह

कःता कःता छन्

भनेर दे हायका केही पदह ले हामीलाई कसरी बताउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: २ कोरन्थी
११:१३-१५ " १३ िकनिक त्यःता मािनसह

गनह

झूटा ूेिरतह

हुन,् र भींटका ूेिरतह को भेष लगाएर िहँ नेह

र छली काम

् १४ र यो
माऽ हुन।

कुनै अचम्मको कुरा होइन, िकनिक शैतानले पिन ज्योितमर्य ःवगर्दूतह को भेष

धारण गछर्। १५ यसकारण यो कुनै अनौठो कुरा होइन, िक त्यसका दासह ले
पिन धािमर्कताका दासह का

पमा आफ्नो भेष ब लन्छन्। ितनीह को अन्त्य

ितनीह का कामअनुसार हुन्छ।", २ थेःसोिलिनकी २:९,१० " ९ शैतानको
कामकाजबमोिजम

पापको

मािनस

सारा

शिक्त

र

छलपूणर्

िचन्हह

र

चमत्कारसिहत, १० र नाश हुनह
े लाई छलमा पान समःत दुंटतासिहत
आउनेछ, िकनिक ितनीह ले सत्यलाई ूेम गनर् र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे ।",
ूकाश १२:९ " त्यो ठू लो अिज र तल फािलयो– त्यो ूाचीन सपर्, जो सारा
सं सारलाई बहकाउने िदयाबलस वा शैतान हो। त्यो पृथ्वीमा फ्याँिकयो र
त्यसका दूतह

त्यसका साथसाथै फ्याँिकए।" र ूकाश २०:१० " १०

ितनीह लाई बहकाउने त्यो िदयाबलस आगो र गन्धकको कुण्डमा फािलयो, जहाँ

त्यो पशु र झूटो अगमवक्ता पिन िथए। त्यहाँ ितनीह ले िदनरात सदासवर्दै

यातना भोग्नेछन्।"
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युगको अन्तमा शैतानले अनेक छल गरे र उहाँका िवँवासीह लाई

भडकाउनेछ भनेर येशूले चेलाह लाई िदनुभएको चेतावनी हामीले अिघ नै

हे र्य । ती छलह मा शैतानले आउनेवाला भी

आफै हुँ, भिवंयवक्ता हुँ,

ःवामी र भगवान हुँ भनेर मािनसह लाई धोखा िदनेछ | (म ी २४:५)
झुटा भी

वा उ ारकतार् वा भगवान भनेर आउनेह

वा भिवंयका कुराह

भिवंयवक्ताह

युगको अन्तमा हुने शैतानका जालह

र झुटा

जानेको छु भनेर दावी गनह माऽ

होइनन्। परमेँवरसँग ठू लो

न्

वा

लडाईँ गन हाॆो शऽुकोसाथमा सकेसम्म सबैलाई धोखा िदने धेरै चालबाजीह

खेल्ने योजनाह

उससँग छ। ती चालबाजीह को बारे मा हामीले सतकर् हुन

ज री छ र केवल बाइबललाई जानेर अिन बाइबलले िसकाए अनुसार चलेर
माऽ शैतानसँग हामी िभड्न सक्छ ।
एलेन जी

ाइट शैतानले ल्याउने दुई ठू ला छलह

के-के हुन ् भनेर

व्याख्या गदर्िछन्: मािनस अमर छ र पिवऽ साबथ िदन शिनवारबाट सारे र
आइतबारमा भयो भ े दुई धोखापूणर् चालह ूित हामी गम्भीर हुनपु छर्। आत्मा
अमर छ भनेर िसकाइनु र मािनसह

किहल्यै मदन तर अनेक

प धारण

गछर् भनेर िवँवास िदलाउन खोज्नु केवल आइतबार नै इसाईह ले मा ुपन
िदन हो भनेर पाँचात्य दे श रोममा रहे को रोमन क्याथोिलक धमर्का पक्षधरह

वा पोपितर झुकाव गनर् उक्साउँन ु हो। मािनस मरे पिछ ूेत हुन्छ र
ितनीह सँग कुरा गनर् सिकन्छ भ े जःता शैतानका झुट आध्याित्मकवादको
अिभयानलाई चक बनाउन अमेिरकाका ूोटे ःटे न्ट वा सुधारवादी इसाईह ले
हात फैलाउनेछन्, बाइबलको सत्य परमेँवरको सत्यतालाई भड्काउन ती

इसाईह ले रोमन क्याथोिलक चचर्को शिक्तसँग हातेमालो गनछन्। यसरी
ूेतात्मावाद, ूोटे ःटे न्ट इसाईह

र रोमको रोमन क्याथोिलक चचर् एक भएर

अमेिरकाले िववेकको ःवतन्ऽतालाई कुिल्चिदनेछ।"-द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ.
५८८ बाट

पान्तिरत।

एलेन जी

ाइटले लेख्नुभएको धेरै वषर्भएपिछ ती कुराह

इसाई

जगतमा कसरी अचम्म तिरकाले पूरा भइरहे का छन् सो कुरालाई अचम्मै

मा ुपछर्। आत्मा अमर छ भ े िस ान्तमा एक हुन ूोटे ःटे न्ट वा सुधारवादी
इसाईह

र रोमन क्याथोिलक चचर् एकमत हुने दुई ॅम जारी भइरहे को

सन्दभर्मा हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको भूिमका सं वेदनशील नै रहे को पाइन्छ

(त्यसै कारणले

पिन होला सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटह
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इसाई होइनन् भनेर

ूोटे ःटे न्टह ले

आरोप

लगाउँछन्।

हो

,बाइबलीय

िशक्षािबरोधी

अन्य

इसाईह को िक ामा हामी उिभएका छै न ।-अनुवादकको िटप्पणी)।
अिन्तम िदनह मा चचर्कै माध्यमबाट िकन नहोस् शैतानले ल्याउने

अनेक छलह को सामना गनर् केवल बाइबलको सत्य आत्म ान र ितनको

पालना गन अठोटमाऽ शिक्तशाली हितयार िकन हुन्छ?

३. आत्मा अमर छ अथार्त ् मािनस किहल्यै मदन, मरे पिछ िसधै ःवगर् वा नकर्
जान्छ वा मरे पिछ अक

प धारण गछर् भ े िशक्षा (उपदे श ९:५,६)

मािनस मरे पिछ उसको अवःथा कःतो हुन्छ भनेर दे हायका पदह ले

हामीलाई के िसकाउँछन्? ूेतात्माबादबाट सुरिक्षत हुन ती पदह

जा

िकन

र् िु न हुने ूत्येक काममा
आवँयक छ? हेनह
र्ु ोस्: उपदे शक ९:३-१० "३ सूयम

दुंटता छ। सबैलाई एकै अन्त्य आइपछर्। मािनसह का
भिरएका हुन्छन्, र ितनीह का जीवनकालभिर नै ितनीह का

भिरन्छन्,

अिन

त्यसपिछ

ँ
मरे काह सग

ितनीह

दय दुंटताले

दय पागलपनाले

िमल्नजान्छन्।

४

ँ आशा हुन्छ। िजउँदो कुकुरको िःथित मरे को
बाँिचरहनेह का साथमा हुनस
े ग
िसं हको भन्दा असल हो। ५ िकनभने हामीह

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। ६ ितनीह का ूेम, घृणा,

ईंयार् सबै लोप भएका हुन्छन्। सूयम
र् िु न गिरएको कुनै काममा ितनीह को फेिर
किहल्यै भाग हुँदैन।

ँ खाऊ,
७ आफ्नो बाटो लाग, आफ्नो खानेकुरा आनन्दसग

खुशी मनले आफ्नो दाखम

िपऊ, िकनभने ितमीले गरे को काममा अिहले

परमेँवरको िनगाह रहेको छ। ८ सध सेतो वःऽ पिहराऊ, र कपालमा तेल
लगाऊ। ९ परमेँवरले सूयम
र् िु न िदनुभएको यस व्यथर् जीवनकालमा आफूले ूेम

ँ जीवनको सुख-भोग गर। िकनभने यस जीवनमा र सूयम
गरे की पत्नीसग
र् िु न

ितमीले गरे को पिरौममा ितॆो भाग त्यही नै हुन्छ। १० ितॆो हातमा जे काम
छ त्यो आफ्नो पूरा शिक्तले गर, िकनभने िचहानमा, जहाँ ितमी जान्छौ, त्यहाँ न
त केही गन, न योजना गन, न

ान, न बुि

नै हुन्छ।", भजन ११५:१७,१८

"१७ मरे काह ले परमूभ ुको ूशंसागदनन्, मृत-लोकमा जानेह ले उहाँको

ूशंसा गदनन्।

१८ तर हामी त अिहले र सदासवर्दा परमूभ ुको ःतुित

गदर्छ । परमूभ ुको ूशंसा गर!", भजन १४६:३,४ "३ आफ्नो भरोसा

सं सारका शासकह मािथ नराख, मरणशील मािनसमािथ, जसले बचाउन सक्दै नन्।
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४ जब ितनीह को आत्मा िनःकन्छ, ितनीह
ितनीह का योजनाह

माटोमा िमिलहाल्छन्। त्यही िदन

पिन नंट हुन्छन्।", १ कोरन्थी १५:१६-१८ "१६

िकनिक यिद मृतकह को पुन त्थान नहुने भए ता भींट पिन मृतकबाट जीिवत

पािरनुभएन। १७ भींट पुनजीर्िवत पािरनुभएन भने ितमीह को िवँवास व्यथर् छ,
र ितमीह

अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। १८ तब त भींटमा सुितगएकाह

पिन नंट भएका छन्।" र दािनएल १२:२ "पृथ्वीको धू लोमा सुतेका भीड़ह

उ नेछन्, केही अनन्त जीवनको लािग र अ ह चािहँ शमर् र अनन्त
ितरःकारको लािग।"

पिँचमी दे शह मा केही दशक भयो मरे का मािनसह को बारे मा

िवशेष ध्यान गएको पाइन्छ। ितनीह को

दय बन्द भएको र सास बन्द

भएपिछ ितनीह लाई मृत घोषणा गिरन्छ। अिन ितनीह लाई िबउँताउन धेरै

ूयास गिरन्छ र कितपय समयमा िबउँितएको पिन पाइन्छ। त्यसबेला आफू

मिरसकेपिछ आफू अक लोकमा पुगेको र त्यहाँ पृथ्वीभन्दा अपार िवँवास गनर्

निसकने चेतनाको अनुभव भएको बताउँछन्। कितले त आफ्नो हं स मािथ

उडेको र मािथ हावामा तै िरएको र तल आफ्नो शरीरलाई दे खेको पिन
बताउँछन्। कितपयले आफ्नो शरीर अलौिकक ःथानमा पुगेर त्यहाँका अनेक

न्यानो र चिम्कलो जीवह सँग कुरा गरे को भन्छन्। ितनीह मा दया र ूेमले

भिरएको अनुहार दे िखएको बताउँछन्। अझ कितपयले त आफ्ना मरे का

नातेदारह सँग भेटेको पिन भन्दछन्।

यःतो खालको अनुभवलाई वै ािनकह ले NDE एनिडइ अथार्त ् मनर्

लागेको बेलामा भएको अनुभव भनेर नाउँ िदएका छन्। यो एनिडइ िबवादःपद
भएतापिन कितपय इसाईह ले त्यसलाई ूयोग गरे र मािनसह

मरे पिछ

ितनीह को आत्माचािहँ जीिवतै हुन्छन् भनेर िसकाउँदछन् वा मािनस मरे पिछ
ःवगर् वा नरकमा जान्छन् भनेर ूमािणत गनर् खोज्छन्। (नेपालको पिरूेक्षमा
यो कुनै नौलो कुरो होइन, िपतृपूजा, तन्ऽमन्ऽ, झाँबी, धािमर्क

ि कोण

आिदको माध्यमबाट मािनस मरे पिन आत्मा मदन त्यो िक त ःवगर् र नरकको
बीचमा तै िरएर भूत भएर बःछ, िक त ःवगर् िक नरकमा जान्छ वा अ
अवतार िलन्छ भनेर िवँवास गछर्न)् ।

कुनै

तर एनिडइ अनुभव वा केही समय मरे र िबउँतने जःता अनुभव

भनेको शैतानले फैलाएको दुईमध्ये एक गलत िशक्षा वा ॅम हो। जबसम्म
मािनस मरे पिछ उसको आत्मा वा हं स अ मा जान्छ भनेर िवँवास गिरन्छ तब
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त्यसले टु नामुना,तन्ऽमन्ऽितर मािनसलाई तान्छ। यस खालको िवँवासले

मािनसलाई येशूको खाँचो छै न भ े दे खाउँछ। (ौाध्द, काजिकिरया वा िपतृ
जःता अनेक पूजा आजा आिद गिरयो भने मरे को मािनस िपतृलोकबाट ःवतन्ऽ

भएर ःवगर्मा जान्छ भ े िवँवासले येशूको आवँयकता नभएको दे खाउँछ।

आिखरमा कोही मर्यो भने उसको िनिम्त धमर्कमर् गरे र नै उसले मुिक्त पाउँछ
भने उसलाई येशूको आवँयकता िकन पर्यो भ े मनिःथितले मािनसको िदमाग

ओगटे को हुन्छ)।
अचेत भएर मनर् लागेको तर पिछ होसमा आउने अवःथा वा एनिडइ
अनुभव गरे का मािनसह ले अलौिकक वा मरे का आफन्तह लाई भेटेको

बताउँछन्। ितनीह ले ती जीवह लाई ूेम, शािन्त र भलाईको सन्दे श
सुनाएको बताउँछन् तर येशू भी मा पाउने मुिक्त, पाप र , येशूको दोॐो

आगमन तथा आउने

न्यायको बारे मा केही िसकाउँदैनन् िकनभने यी कुराह

बाइबलको मौिलक वा आधारभूत िशक्षाह

् लगभग अचेत भएर मनर्
हुन।

लागेको घडीमा भएको अनुभवले ःवगर्को अनुभव िदएको र

आधारभूत इसाई

् यो न्यू एज वा
िशक्षाको ःवाद पाइसकेको भनेर ती मािनसह ले दावी गछर्न।

पूवीर्य दे शको धािमर्क, सांःकृितक र सामािजक परम्परा अनुसारको िवँवासले
गदार् येशूूितको झुकाव कम हुनजान्छ। आफू अचेत हुँदा

ःवगीर्य आनन्द वा

िवशेष ज्योितको अनुभव पाएको भनेर दावी गनले त्यसै मा अिडग रहन िजिकर

गदर्छ। तर पिहला येशूलाई िवँवास गनले पिन उहाँलाई िवँवास गनर्
आवँयक नभएको त्यस खालको मािनसले बताउँदछन्।

मनले मा

यिद हामी इसाई ह भनेर दावी गदर्छ भने हामीले दे खेका, सुनक
े ा वा
कर गिरएका फरक अनुभवह

यिद बाइबल सम्मत छै नन् भने,

ितनको पिछलाग्नुको स ा केवल बाइबलमा नै

अिडग भएर बिसरहन िकन

आबँयक छ?

४. साबथ र िवकासवादको अनुमािनत िस ान्त
मािनसको आत्मा वा हं स किहल्यै मदन, िक त सोझै ःवगर् जान्छ वा
नकर् जान्छ, वा अक

जन्म िलएर िबिभ

जीव जन्तुको

प िलन्छ भ े

िसकाएर मािनसह लाई ॅममा पानर् शैतान सफल भएको छ भने उि कै

सफलता बाइबलले आदे श गरे को साबथ िदनलाई शिनबारबाट आइतवारमा

सािरयो भनेर इसाई जगतलाई झुक्याउनमा पिन

142

शैतान खिप्पस हुन पुगेको

छ। इसाई इितहास पल्टाएर हे िरयो भने ूायजसो सबै इसाईह ले साबथ िदन
शिनवारलाई लत्याएको पाइन्छ। उ ाइस शताब्दीको शु मा साबथ िदनको
गिरमालाई अझ तल झानर् शैतानले अक

छललाई मािनसह को िदमागमा

घुसाइ िदएको

िथयो रछ | त्यो हो िबकासबादको िस ान्त वा यो सं सार

अचानक उत्पि

भयो र मािनस सुआम ूाणी र बनमान्छे बाट िबकिसत भएको

उत्पि

१-२:३सम्म पिढयो भने सनातन सृि कतार् परमेँवरले नै हाॆो

हो।

पृथ्वी सृि

गनुभ
र् एको हो र त्यो सृि

गनर् उहाँलाई छिदन लाग्यो भनेर ठोकुवा

गरे को पाइन्छ। हेनहर्ु ोस्: "१ आिदमा परमेँवरले आकाश र पृथ्वी सृिंट

गनुभ
र् यो। २ पृथ्वी आकारिवनाको र शून्य िथयो। अथाह समुिमािथ अन्धकार
िथयो, र परमेँवरका आत्मा पानीमािथ पिरॅमण गदरहनुहन्ु थ्यो। ३ अिन

परमेँवरले भन्नुभयो, “उज्यालो होस्।” तब उज्यालो भयो। ४ अिन परमेँवरले

उज्यालोलाई हेनभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो। उहाँले उज्यालो र अध्ँ यारोलाई अलगअलग गनुभ
र् यो। ५ परमेँवरले उज्यालोलाई “िदन” र अध्ँ यारोलाई “रात”

भन्नुभयो। साँझ पर्यो र िबहान भयो– पिहलो िदन। ६ अिन परमेँवरले

भन्नुभयो, “पानीका बीचमा एक क्षेऽ होस्, र त्यसले पानीलाई दुई भाग गरोस्।”
७ परमेँवरले सो बनाएर क्षेऽमुिनको र मािथको पानीलाई अलग-अलग
गनुभ
र् यो। तब त्यःतै भइहाल्यो। ८ परमेँवरले यस अन्तिरक्षलाई आकाश
भन्नुभयो। साँझ पर्यो र िबहान भयो– दोॐो िदन। ९ अिन परमेँवरले भन्नुभयो,
“आकाशमुिन भएको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस् र ओबानो भूिम दे खा

परोस्।” तब त्यःतै भइहाल्यो। १० परमेँवरले ओबानो भूिमलाई “पृथ्वी”

भन्नुभयो, र जम्मा भएको पानीलाई “समुि” भन्नुभयो। अिन परमेँवरले हेनभ
र्ु यो,
त्यो असल िथयो। ११ तब परमेँवरले भन्नुभयो, “भूिमले वनःपित, बीउ हुने
बोट-िब वाह

र आफ्नो-आफ्नो िकिसमको बीउ हुने फल फल्ने वृक्षह

पृथ्वीमा उमारोस्।” तब त्यःतै भइहाल्यो। १२ भूिमले वनःपित, बीउ हुने
बोटह

र आफ्नो-आफ्नो िकिसमको बीउ हुने फल फल्ने वृक्षह

उमार्यो।

अिन परमेँवरले हेनभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो। १३ साँझ पर्यो र िबहान भयो–
तेॐो

िदन।

१४

अिन

छु ट्

ाउनलाई ज्योितह

छु ट्

ाउन िचन्हको

अन्तिरक्षमा ती ज्योितह

परमेँवरले

भन्नुभयो, “अन्तिरक्षमा

होऊन्। ितनीह

ऋतुह , िदनह

िदन

र

रात

र वषर्ह

पमा काम ग न्। १५ र पृथ्वीमा ूकाश िदनलाई
होऊन्।” तब त्यःतै भइहाल्यो। १६ अिन परमेँवरले
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बनाउनुभयो– ठू लो ज्योित िदनमािथ ूभ ुत्व गनर्, र सानो

दुई िवशाल ज्योितह

ज्योित रातमािथ ूभ ुत्व गनर्। उहाँले ताराह

पिन बनाउनुभयो। १७ अिन

परमेँवरले पृथ्वीमा ूकाश िदनलाई, १८ िदन र रातमािथ ूभ ुत्व गनर् अिन

उज्यालो र अध्ँ यारोलाई अलग-अलग गनर्लाई ती आकाशमा राख्नुभयो। र
्
परमेशवरले
हेनभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो। १९ साँझ पर्यो र िबहान भयो,चौथो
िदन।

२० अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “पानी जीिवत जन्तुह ले ूशःत गरी

् २१ यसैले समुिका
भिरऊन्। र पंक्षीह चािहँ पृथ्वीमािथ अन्तिरक्षमा उडू न।”

िवशाल जलजन्तुह , पानीह मा भिरएका चलहल गन िकिसम-िकिसमका सबै
जीिवत ूाणीह

र जात-जातका पखेटा भएका सबै पंक्षीह

परमेँवरले सृिंट

गनुभ
र् यो। र परमेँवरले हेनभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो। २२ अिन परमेँवरले

ितनीह लाई यसो भनेर आिशष् िदनुभयो, “फल्दै -फुल्दै , वृि
भिरँदैजाओ। र पंक्षीह को पिन पृथ्वीमा वृि

हुँदै र समुिमा

ँ ै जाओस्।” २३ अिन साँझ पर्यो
हुद

र िबहान भयो– पाँच िदन। २४ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “पृथ्वीले जातजातका जीिवत ूाणीह , अथार्त ् जात-जातका पािलने पशुह , घॐने जन्तुह

जात-जातका वन-पशुह

उत्पन्न गरोस्। तब त्यःतै भयो। २५ परमेँवरले

पृथ्वीका जात-जातका वन-पशुह , जात-जातका पािलने पशुह

जात-जातका जन्तुह

र

र जिमनमा घॐने

र्ु यो, त्यो असल िथयो।
बनाउनुभयो। र परमेँवरले हेनभ

२६ फेिर परमेँवरले भन्नुभयो, “मािनसलाई आफ्नै ःव पमा, हाॆै ूित पमा

बनाऔ ं। ितनीह ले समुिका माछाह , आकाशका पन्क्षीह , पािलने पशुह

र

जमीनमा चलहल गन सबै जन्तुह मािथ अिधकार ग न्।” २७ यसैकारण
परमेँवरले मािनसलाई आफ्नै ःव पमा सृिंट गनुभ
र् यो। परमेँवरकै ूित पमा
उहाँले ितनलाई सृिंट गनुभ
र् यो। नर र नारी नै गरी उहाँले ितनीह लाई सृिंट
गनुभ
र् यो। २८ परमेँवरले

भन्नुभयो, “फल्दै -फुल्दै , वृि

ितनीह लाई आिशष् िदनुभयो, र ितनीह लाई

हुँदै, पृथ्वीमा भिरँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा

पादजाओ। समुिका माछाह , आकाशका पंक्षीह
ूाणीह मािथ

अिधकार

गर।” २९

तब

परमेँवरले

ितमीह लाई पृथ्वीका सबै बीउ उमान बोटह
फलका

खह

तथा पृथ्वीका सबै जीिवत
भन्नुभयो, “हेर, म

र फलमा नै बीउ हुने सबै

िदन्छु । ती ितमीह लाई आहाराको िनिम्त हुनछ
े न्। ३० र

पृथ्वीको हरे क पशु, आकाशको हरे क पंक्षी र जमीनमा चलहल गन हरे क जन्तु–

हरे क ूाणी जसमा जीवन छ– ितनीह का आहाराको िनिम्त म हिरया वनःपित

िदन्छु ।” तब त्यःतै भयो। ३१ आफूले बनाउनुभएको हरे क कुरा परमेँवरले
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हेनभ
र्ु यो। र त्यो सा॑ै राॆो िथयो। साँझ पर्यो र िबहान भयो– छै ट िदन।" र
२:१-४ "१ यसरी आकाश र पृथ्वी र ितनमा भएका सबै कुरा

उत्पि

बनाइिसि ए।

२

आफूले

गनुभ
र् एका

काम

छै ट

िदनमा

परमेँवरले

िसद्ध्याउनुभयो। र सात िदनमा आफूले गनुभ
र् एका सबै कामबाट उहाँले िवौाम

िलनुभयो। ३ अिन परमेँवरले सात

िदनलाई आिशष् िदनुभयो र त्यसलाई

पिवऽ तुल्याउनुभयो, िकनभने आफूले सृिंटमा गनुभ
र् एका सारा कामबाट यसै

िदनमा उहाँले िवौाम िलनुभयो। ४ आकाश र पृथ्वीका सृिंटको वृ ान्त यही
हो।"

सरसतीर् हे दार् मािथका पदह ले सृि को बारे मा दुई िवषयवःतुलाई

ँ
ँ छन्। ूथमत: जे-जेित सृि
औल्याउ
सृि

भए ती योजना अनुसार र समय अनुसार

भएका िथए।न त अकःमात वा कुनै तारा िबःफोट भएर वा कुनै दे वले

आफूखुरी तिरकाले पृथ्वी डल्लो बनाएर सृि

यो पृथ्वी सृि

गिरयो त्यसमा कुनै पिन अकःमात भ े शब्द जोिडने अवःथा

दे िखदै न। दोॐोमा ूत्येक जीवनको सृि
भनेर ःप

गरे को हो। जुन ूिबया अपनाएर

आ-आफ्नै

पािरएको छ। हरे क जीव जन्तुह

पिहचानकासाथ सृि

पमा सृि

जातजातै छु

भएको हो

ाएर आ-आफ्नो

भएको िथयो। िबकासबादको िस ान्त अनुसार कुनै कोश

वा कण अकःमात सृि भएर त्यिहकोषबाट सारा जीवह
िबकिसत हुँदै जीव जन्तु, ूकृित, मानव आिद सृि

खरब वषर् लगाएर
भए भ े अनुमािनत

िवकासबादलाई बाइबलले समथर्न गदन।

उत्पि को पुःतकमा लेिखए अनुसार अक्षरस वा जे लेिखएको छ त्यही
अनुसार पढे पिन सृि

अिनयोिजत वा जथाभावी तिरकाले सृि भएको िथयो भनेर

दे खाउँदैन साथै सबै जीव जन्तुको साझा पूखार् एउटै हुन ् भनेर बाइबलले
दे खाउँदैन।

अिन चाल्सर् डािबर्न आफ्नो छोराको मृत्युले िबरिक्तएर परमेँवरको

अिःतत्वलाई अःवीकार गद उनी िबकासबादको िस ान्तलाई फैलाउँछन्। जे

जित सृि

भए ती अकःमात र अिनयोिजत तिरकाले सृि

्
सं सारका सबै जीवजीवातका मूल पूखार् एउटै हुन।

चाहे इसाई नै ह

तब कितपय मािनसह
सृि लाई

बाइबलको

मौिलक

वा

ँ ाले हे न र् िकन
िबकासबादको आख

आधारभूत

भएका हुन ् र यस

भनेर दावीगनह

सृि को

बृतान्तको

पिन
िबपिरत

चाउँछन् त? परमेँवरको अिःतत्वलाई

नमा े वा आनाकानी गनह ले माऽ नभएर कितपय इसाईह ले पिन आफ्नो
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ँ
िवँवासलाई बाइबलले औल्याएको
सृि

अनुसार नभएर आफ्नो िशक्षादीक्षा र

िबकासबादको िस ान्तसँग तालमेल गरे र िवँवास गिररहे को पिन पाइन्छ।
अिन्तम युगमा हुने िविभ

घट्नाह मा िबकासवादको िस ान्त घुःन

जाँदा शैतानले ल्याउने छल झन उदांगो भएको पाइन्छ। परमेँवरले छ िदन
लगाएर सं सार सृि

गनुभ
र् एको ूमाण िदन ःमारकको

सात िदन शिनबारको पिवऽतालाई गम्भीर

अिहलेको अवःथामा आउन खरब
भनाउँदाह , इसाई भनाउँदाह
िबकासबादको

िस ान्तले

काल्पिनक

िमथक

र

छ

र वै ािनक भनाउँदाह

अथार्त ् िमथ्यामा

सृि लाई

मा े

पौरािणक,
रोम

मनगढन्ते

राज्यको

वा

ःथापना

पमा जनमानसमा फैलाइएको छ। खरब

वषर् लागेर बिनएको वा पृथ्बी आफै सृि
(िवौाम)

झादर्छ।

िसकाइरहे छन्।

मसले ःथापना गरे का हुन ् भनेर ूचार

ब्वाँसाह ले हे रचाह गरे को रोमुलस र

आइतबारलाई

पमा िलन नमा े तर पृथ्वीलाई

वषर् लाग्यो भनेर अनिगन्ती बुि िजवी

िदनको

गरे जःतै सृि को कथा पिन त्यही

पमा रहे को हप्ताको

इसाईह सँग

भएको हो भनेर िवँवास गन,
निमली

हप्ताको

सात

िदन

शिनवारको पक्षमा उिभएर दु:ख, क , हे ला, सतावट सहन को चाहन्छ र?

(ूायजसो सबै इसाईह ले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटलाई इसाई होइन् भनेर िजिकर

गदर्छन्। त्यसको कारण एउटै हो िक सेभेन्थ डे एडभेिन्टःटह ले हप्ताको
सात

िदन िबौामबार शिनबारलाई माऽ साबथ िदन मानेर परमेँवर नै

ु न्ु छ भनेर दे खाउँन ु हो।)
सृि कतार् हुनह

५. खोटो वा नक्कली िऽएक परमेँवर (ूकाश १२:१७, ूकाश १३:१,२)

िऽएक परमेँवर एकै परमेँवर हुन ् भ े धारणा बाइबलभरी नै

पाइन्छ। तर अिन्तम िदनमा शैतानले ल्याउने छल र सतावटमा जाली, खोटो

वा नक्कली िऽएक भगवान भनेर खडा हुनेछ भनेर ूकाश १३ले बताउँछ।

ती हुन ् अिज र वा राक्षस पी शैतान, समुिबाट िनिःकएको डरलाग्दो पशु र
जमीन वा भूभाग।

ूकाशमा दे हायका पदह ले कःतो िचऽण गरे को छ? हेनह
र्ु ोस्: ूकाश

१२:१३-१७ "१३ जब त्यस अिज रले आफू पृथ्वीमा फ्याँिकएको दे ख्यो, तब
त्यसले छोरो जन्माउने त्यस ःऽीलाई खे यो। १४ तर त्यस ःऽीलाई त्यस
सपर्को सम्मुखबाट उजाड-ःथानमा उड़े र जानलाई ठू लो ग डका दुई पखेटा

िदइए। त्यो उजाड-ःथान साढ़े ितन वषर्सम्म त्यस ःऽीको पालनपोषणको िनिम्त
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तयार गिरएको िथयो। १५ त्यस ःऽीलाई बाढ़ले बगाओस् भनेर त्यस सपर्ले
ःऽीको पिछ आफ्नो मुखबाट नदीजःतै पानी िनकाल्यो। १६ तर पृथ्वीले त्यस
ःऽीलाई सहायता गर्यो, र अिज रले आफ्नो मुखबाट िनकालेको नदी पृथ्वीले
आफ्नो मुख उघारे र िनिलिदयो। १७ तब त्यो अिज र त्यो

ँ यु
भयो, र त्यसका बाँकी सन्तानसग

परमेँवरका आ ाह

ँ बोिधत
ीसग

ँ , जुनह ले
गनर् गयो-अथार्त ् ितनीह सग

पालन गछर्न ् र येशूको गवाही िदन्छन् (कुनै कुनै नेपाली

बाइबलमा यो अंश मेिटएको छ)-अिन त्यो अिज र समुिको िकनारमा खड़ा
भयो।" ूकाश १३:१,२ "१ समुिबाट एउटा पशु िनिःकआएको मैले दे ख,

जसका दश वटा िसङ र सात वटा िशर िथए। त्यसका िसङमा दश वटा मुकुट

िथए, र त्यसका िशरमा ईँवर-िनन्दाको नाउँ िथए। २ मैले दे खेको त्यो पशु
िचतुवाजःतै िथयो, त्यसका खु ाह

भालुका जःता िथए, र त्यसको मुख िसं हको

जःतो िथयो। त्यस अिज रले त्यस पशुलाई आफ्नो शिक्त, आफ्नो िसं हासन र
ठू लो अिधकार िदयो।"
राक्षस पी अिज र परमेँवर िपताको नक्कली प भएर खडा भएको
हुन्छ। सं सार आफ्नो हातमा छ भनेर उसले सं सारलाई िनयन्ऽण गरे को

हुन्छ। फेिर समुिबाट िनिःकएको डरलाग्दो पशुलाई अिधकार, शिक्त र
िसं हासन त्यस अिज रले सुिम्पन्छ। त्यो चािहँ येशू भी को नक्कली

त्यो दोॐो महाशिक्त येशूको नक्कली

प हो।

प िलएर खडा भएको कसरी दे िखयो

त?
समुिबाट िनिःकआएको डरलाग्दो पशुका ःवभाव तथा िबशेषताह

के

हुन ् त? हेनह
र्ु ोस् ूकाश १३:२-५ "२ मैले दे खेको त्यो पशु िचतुवाजःतै िथयो,
त्यसका खु ाह

भालुका जःता िथए, र त्यसको मुख िसं हको जःतो िथयो। त्यस

अिज रले त्यस पशुलाई आफ्नो शिक्त, आफ्नो िसं हासन र ठू लो अिधकार िदयो।

३ त्यसको एउटा िशरमा चािहँ घातक चोट लागेको जःतो दे िखन्थ्यो, तर त्यसको

चोट िनको भयो। अिन सारा पृथ्वी छक्क परे र त्यस पशुको पिछपिछ लाग्यो।
४ मािनसह ले अिज रको पूजा गदर्थे, िकनिक त्यसले आफ्नो अिधकार पशुलाई

िदएको िथयो। ितनीह ले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे , “यो पशुजःतो अ
छ? यसको िव
शब्दह

को

मा को ल न सक्ने?” ५ त्यसलाई अह ारी र ईँवर-िनन्दक

उच्चारण गन मुख िदइयो। त्यसलाई बयािलस मिहनासम्म अिधकार

चलाउने अनुमित िदइयो।"
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जसरी परमेँवर िपताले येशूलाई अिधकार िदनुभएको िथयो (म ी
१८:१८) त्यसरी नै अिज रले डरलाग्दो पशुलाई अिधकार िदएको िथयो,

त्यितमाऽ नभएर त्यस पशुले येशूको जःतै घातक चोट खेपेको िथयो वा

मिरसकेको िथयो र फेिर जीिवत भयो (ूकाश १३:३)। फेिर त्यस डरलाग्दो

पशुले आफ्नो अिधकार ४२ मिहनासम्म जमायो भिनएको छ। भिवंयवाणीमा

एक िदनको अथर् एक मिहना हुन्छ भने ४२ मिहनाको अथर् ितन वषर् छ मिहना

हो (एक िदन बराबर एक वषर्-गन्ती १४:३४, इजिकएल ४:६)। यो पिन
येशूको नक्क़ली

प हो िकनभने येशूले पिन साढे ितन वषर् अक्षरस

पमा यस

सं सारमा सेवाकायर् गनुभ
र् एको िथयो।

अब आएर जमीन वा भूभागको पशुलाई ूकाश १३:११-१७ले कसरी

िचऽण गरे को छ? हेनह
र्ु ोस् "११ अिन पृथ्वीबाट िनिःकरहेको अक एउटा पशु
मैले दे ख। त्यसको पिन थुमाका जःतै दुई वटा िसङ िथए, र अिज रजःतै त्यो

बोल्दथ्यो। १२ त्यसले पिहलो पशुको उपिःथितमा त्यही पशुको सारा अिधकार

चलाउँदथ्यो, र पृथ्वी र त्यसका सम्पूणर् बािसन्दाह लाई पिहलो पशुको पूजा गनर्

ँ ाको अिग
लाउँथ्यो, जसको घातक चोट िनको भएको िथयो। १३ मािनसका आख

आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झानजःता ठू ला-ठू ला िचन्हह

पिन त्यसले गर्यो।

१४ पिहलो पशुको उपिःथितमा जुन चमत्कार दे खाउने शिक्त त्यसलाई िदइएको
िथयो, त्यही ारा त्यसले पृथ्वीका बािसन्दाह लाई बहकायो। तरवारको चोट
खाएर पिन जीिवत भएको त्यस पिहलो पशुको सम्मानमा एउटा मूितर् बनाउने
हुकुम त्यसले ितनीह लाई िदयो। १५ त्यस पिहलो पशुको मूितर्मा सास

ु े िक पशुको त्यो मूितर् बोल्न सकोस्,
हािलिदने अनुमित त्यसलाई िदइयो, यस हेतल

मािरऊन्। १६ अिन त्यसले साना र ठू ला,

र त्यस पशुको मूितर्लाई नपुज्नेह

धनी र गरीब, फुक्का र कमारा सबैलाई ितनीह का दािहने हात वा िनधारमा

छाप लगाउन लायो। १७ त्यो छाप नभईकन कसैले पिन िकनमेल गनर् नपाउने

भयो। त्यो छापचािहँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नाउँको सं ख्या हो।"
जमीन

वा

भूभागबाट

िनिःकएको

पशुले

समुिबाट

िनिःकएको

डरलाग्दो पशुको चासोलाई समथर्न र बढावा िदन्छ जसरी पिवऽ आत्माले

आफ्नो होइन येशूको मिहमा गछर् (यूहन्ना १६:१३,१४)। जसरी पिवऽ
आत्माले अलौिकक वा अचम्म तिरकाले ःवगर्बाट आगो पठाएका िथए (ूेिरत
२:३) त्यसरी नै मािनसलाई झुक्याउन जमीनको पशुले आकाशैबाट अचम्मका
कामह

गनछ (ूकाश १३:१३)।
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"पेिन्टकोःटको
चेलाह लाई

ूेिरत

समयमा

गरे का

पिवऽ

िथए,

आत्माले

अन्तको

मािनसह लाई अनेक अचम्मका कामह

आगो

समयमा

जःतो

खिनएर

जमीनको

पशुले

गरे र दे खाउनेछन्। िकन त? ती

ितनै जीवह ले सत्य िऽएक परमेँवरको नक्कली िऽएक भएर सं सारलाई
ूमािणत गनछन्।"-योन पािलएन,
(हागरटाउन,

मेरील्याण्ड:

१९९८), पृ. १११बाट

िरभ्यु

ाट द बाइबल सेज अबाउट द एण्ड टाइम
एण्ड

हे राल्ड

पिब्लिश

आसोिशयशन,

पान्तिरत।

सं सारको अन्तमा येशूका िवँवासीह लाई ॅममा पानर् र येशूूितको

बफादारीताबाट मोड्न कितपय मािनसह लाई इसाई भनाउँदाह ले नै अनेक
अचम्मका कामह

गरे र भड्काउन सक्छन्।

(अक अध्यायमा नक्कली िऽएकको वारे मा जानकारी िदइनेछ)।
उपसं हार:
थप जानकारी: िवशेष गरे र साबथको भूिमकालाई ध्यानमा राखेर िबकासबादी
िस ान्तले मािनसह लाई कसरी भड्काइरहे को छ सो सोच्नुहोस्। उक्त

्
िबकासबादको िस ान्तलाई शु वात गरे र फैलाउने चाल्सर् डािबर्न हुन।
परमेँवर र शैतानको बीचमा भइरहे को बैचािरक यु को बारे मा उनलाई थाहा
ु न्ु छ भने खराब, दु
त िथएन तै पिन यिद परमेँवर ूेिमलो र क णामय हुनह

क

र

यस सं सारमा िकनभयो भ े कुरालाई बुझ्न उनलाई किठन भएको िथयो।

परमेँवर र शैतानको बीचमा भइरहे को यु को आत्म ानलाई थाहा नपाउँदा
उनले िवकासबादको िस ान्त ारा असल र खराबको बारे मा उ र खोजे।
१८००औ ँ शताब्दीमा

चाल्सर्

डािवर्नले

िबकासबादको

िस ान्तलाई

नयाँ

सं ःकरण ारा फैलाइरहे को बेलामा उक्त िस ान्तको ूत्येक तकर्लाई ूितवाद

र् यो, त्यो िथयो सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट
गनर् परमेँवरले एक समूहलाई खडा गनुभ

चचर्। यसलाई सं योग मािनदै न। ूायजसो अ

इसाईह ले च ुपचाप त्यस

िस ान्तलाई मानेका िथए भने सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले साबथको िशक्षालाई

अिघ राखेर परमेँवरको सृि वादलाई फैलाए। जसरी डािवर्नको बाद वा
िस ान्त फैिलएको िथयो त्यही समयमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् पिन

ितगितमा
फैिलएको िथयो।
ु
यिद एलेन जी

ाइटले लेख्नु भएको दे हायको कथन डािवर्नले पढे र

िवँवास गरे को भए सं सारका बुि िजवी भनाउँदाह

149

डािवर्नको ठू लो मानवीय

सोचको ॅममा पन िथएनन्। उनले
अःवीकार गद यो सं सार अकःमात

गरे र नै परमेँवरको अिःतत्वलाई
सृ ी हुन आएको हो, सुआम जीव ारा

हा ी जःता ठू ला जनावर र मािनस िबकिसत हुदै आएको हो भ े जःता
सृि को वारे मा गलत धारणा िबकास भएको िथयो। एलेन जी

ाइट लेख्दिछन्:

"यो पृथ्वी ौापले क्षतिबक्षत भएतापिन अझै ूकृित मािनसको िनिम्त िसकाउने
पा

पुःतक भइरहे को

ठा ुपछर्। यसले असल थोकह माऽ दे खाउँदैन तर

जताततै खराबी, दु ता फैिलरहे को दे खाउँदछ। पृथ्वी, वातावरण, समुि, हावा
आिद सबै ठाउँह मा दु

शैतानले फैलाएको ूदुषण ूदुिषत भइहे को छ।
ान लेिखएको ठाउँमा अब शैतानले फैलाएको

परमेँवरको चिरऽ र असल
दु ता र खराब

ान लेिखन पुगेको छ। ूकृितबाट नै असल र खराबको

ान

पाइने हुनाले पापको पिरणाम कःतो हुन्छ भनेर मािनसले िनरन्तर पमा थाहा
पाउन सिकरहे का छन्।"-एडुकेशन, पृ. २६बाट
िबकासवादको

ःवभावलाई

िस ान्तदले

बं ग्याइिदएको

छ।

परमेँवर

दुभार्ग्यवस

पान्तिरत।

र

पितत
त्यो

सं सारको

िबकासबादी

चिरऽ

र

िस ान्तले

परमेँवरलाई होइन शैतानका मितयार र छलह लाई ढोग्न पुग्ने छन्, िवशेष
गरे र युगको अन्तमा।
िचन्तनमनन:
अ.

धेरै इसाईह ले पिन शैतानको वाःतिवक अिःतत्वलाई िकन

् बाइबलले िसकाएको ःप
अःवीकार गछर्न?

िशक्षाबाट हामी

तकर गय भने हामी कःतो खतरामा हुनछ
े ौ भ े कुरा ती

आ.
इ.

िवषयवःतुले हामीलाई कसरी िसकाउँछ?

कोही मािनस मनर् लागेको छ वा आफू अक लोकमा पिन
पुगक
े ो छु

भ ह
े लाई तपाईँ के भ ह
ु न्ु छ?

िबकासबादको िस ान्तलाई सरासर ःवीकार गन िव ाथीर्

(पा यपुःतकह

ारा), बुि िजवी वा कुनै मािनस अिन्तम

ँ िकन सामेल हुन
िदनह मा शैतानले ल्याउने अनेक छलसग

सक्छ?
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कथा ९
घचघच्याउने पचार्
वािनटा सेटिलफ, ६७
वेःट भिजर्िनया, अमेिरका
सात जना दाजुभाइ र िददीबिहनीह मा वािनटा कान्छी िथइन्। उनी

अमेिरकाको वेःट भिजर्िनयाको आपलेिशयन माउन्टे नमा रहे को गिरब िकसान

पिरवारका जिन्मएकी िथइन्। सानोमा उनलाई चचर् जान मन पदनथ्यो।
गमीर्को मौसममा उनकी आमाले ूत्येक आइतबार ६ िकलोिमटर िहँडाएर
ितनीह लाई चचर् लािन्थन्। "साँिच्चकै हामी चचर्मा जान चाहे का िथएनौ।
हामीलाई अ केटाकेटीह ले िजःकाउँथे िकनभने ितनीह कारमा चढे र जान्थे
तर हामी भने िहँडेर जानुपथ्य । त्यसै ले चचर् मेरालािग रमाइलो िथएन"

वािनटाले भिनन्। आफ्नो घरमा वािनटाले बाइबल किहल्यै पिन दे खेकी
िथइनन्। उनका आमाबाबुले पढ्न र लेख्न जान्दै नथे र धमर्को बारे मा त्यःतो
चासो पिन दे खाएका िथएनन्। पहाडको चचर्मा नै बिप्तःमा िलएर हामीले मुिक्त

पाएका िथयौ भनेर ितनीह

उनको बुबा लडाईँमा अपा
मािनसह

पिन हुन्थे।

भन्दथे। वािनटाको बाल्यकाल धेरै नराॆो िथयो।

भएका िथए र िकसानी काम गदर्थे। धेरै थरीका

ितनीह का घरमा आवतजावत गदर्थे, कोही त नराॆा मािनसह

"मेरो घरमा मलाई असाध्यै दुख िथयो।धेरै दुखकासाथ मेरो
बाल्यकाल िबतेको िथयो।त्यसै ले त्यो गाउँमा फकर पिन जान मन लाग्दै न।

जिहले पिन त्यहाँ जानुपदार् मलाई जान नपरे पिन हुन्थ्यो जःतो लाग्थ्यो"

वािनटाले भिनन्। अिहले वािनटा ठू ली भइसकेकी र िववाह पिन गरी सकेकी
िथइन्। उनले दुई पल्ट बैवािहक सम्बन्ध तोड्नुपरे को िथयो। जीवनमा

आइपरे का दुखसं गै उनले रक्सी िपउन थािलन् र धेरै केटा साथीह बनाउन
पुिगन्। धेरै थरीका काम पिन गिरन् , उनको दुई छोरीह पिन िथए। अिहले
त उनकी छोरीले चचर् जाउँ न ममी भनेर अनुरोध गदार् उनी झिकर्ने र गाली

गन भएकी िथइन्। “म पाखण्डी हुन चाह । रातभरी पाटीर्मा गएर भोिलपल्ट
िबहानचािहँ चचर्मा म जान चाहा ।” भिन्थन्।

एक िदन वािनटाले आफ्नो िचठीको बाकस खोल्दा त्यहाँ ूकाशको
पुःतकमा लेिखएको भिवंयवाणीको बारे मा सृंखलाब
सेिमनार गन ठाउँमा

आउन उनलाई िनम्तो िदएको उनले पाइन् । उनले िचठीको बाकसमा धािमर्क

पचार्ह

पिहला पिन पाएकी िथइन्। तर पिहलेको भन्दा अिहलेको िचठीको

िनम्तोमा केही िभ ता पाइन् र त्यहाँ जान मनले चाहना गिररहे को जःतो

1

आभास् पाइन्। " मानौ कुनै मािनसले पछािडबाट त्यहाँ जान कर गिररहे को

जःतो उनले महसुस गिरन्। यःतो अनुभव उनलाई पिहला किहल्यै पिन भएको
िथएन। त्यसकारण म त्यहाँ गए"ँ भनेर उनले भिनन्।
वेःट भिजर्िनयाको बक्ले सहरमा रहे को एडभेिन्टःट चचर्ले आयोजना
गरे को सुसमाचाररीय कायर्बममा उनी शु कै िदनमा भाग िलन आइपुिगन्।
त्यो

सभा

सावर्जिनक

सभागृहमा भएको िथयो। ूायजसो त्यो सहरमा
मािनसह को चहलपहल केही हुँदैनथ्यो। त्यस सहरमा १७,२०० मािनसह

बःदछन्। इसाईह को बारे मा उनलाई थोरै माऽ थाहा िथयो र सेभेन्थ-डे
एडभेिन्टःटह ले शिनवार आराधना गछर्न ् भनेर पिन उनलाई केही हदसम्म
थाहा िथयो। त्यसकारण उक्त सभामा उनले एक जना एडभेिन्टःटलाई भेट्ने

िबि कै "तपाईँह

िकन शिनबार आराधना गनुह
र् न्ु छ?" भनेर सोधी हािलन्। ती

मािनसले "यस वारे मा पिछ पाःटरले िसकाउनुहन
ु ेछ" भनेर जवाफ िदए।

उनको ूँनको जवाफ िच

बुझ्दो तिरकाले तत्कालै नपाएकोमा उनी िनराश

पिन भएकी िथइन्। अक रात पिन उनी त्यही कायर्बममा आइन। त्यसबेला
पिन ूचारकले साबथको बारे मा बोलेनन्। फेिर वािनटाले अक चचर्को
सदःयलाई आफ्नो ूँन दोहोर्याइन।त्यहाँपिन यसको बारे मा पिछ थाहा
पाउनुहन
ु ेछ भ े जवाफमाऽ उनले पाइन्। "मेरो लािग यो िवषय झनै

रहःयमय भएको िथयो। मलाई जवाफ तुरन्तै चािहएको िथयो तर ितनीह ले
भ े कुरा मैले बुझ्न सकेकी िथइन"
वािनटाले भिनन्।
ु ा पिन ितनले त्यो सभामा आउनै पन भयो।
त्यसले गदार् अक बेलक

मलाई िकन त्यो ूँनको जवाफ िदएनन्

आफ्नो हुलाकको बाकसमा पचार् पाएको बेलामा नै उनले आफ्नो भिवंयको
बारे मा सोच्न थालेकी िथइन्। उनले बाइबल किहल्यै पिन पढे की िथइनन् र

बिप्तःमा पिन िलएकी िथइनन्

झन ऽिसत हुन थालेकी िथइन्।

र न्यायको िदनको वारे मा बुझ्न थाल्दा उनी

सुसमाचारीय कायर्बमको चौथ

ह ा सम्म उनी िदनिदनै सभामा

आएकी हुनाले उनलाई बाइबल उपहार िदइयो। उनले जीवनमा पिहलो पल्ट
त्यो बाइबल पढ्न थालेकी िथइन्। ूचारकले भनेका पदह

पिन बाइबलमा

पढ्न थािलन्। जब ूचारकले आिखरमा आएर सात िदन साबथको बारे मा
बोले तब उत्पि

२:२-३ अनुसार परमेँवरले नै सात िदन छु

ाउनुभएको

उनलाई महसुस भयो। ूःथान २०:८-११मा फेिर परमेँवरको चाहना पिन
उल्लेख गिरएको उनले दे िखन्। येशूले साबथ पालन गरे को उनले थाहा पाइन्
साथै धेरै इसाईह ले िसकाए िबपिरत येशूले व्यवःथालाई र गनर् होइन तर

त्यसालाई उघानर् र सम्मान गनर् उहाँ आउनुभएको (यशैया ४२:२१) पिन
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उनले भे ाइन्। अिन साबथको सन्दे श वािनटाले महण गिरन्। "मैले बाइबल

पढ्न थाल र यसमा के लेिखएको छ सो पिन ध्यान िदएर पढ्न थाल" उनले
भिनन्। सेप्टे म्बर २०१६मा अन्य १५ जनासँगै वािनटालेपिन बिप्तःमा
िलइन्। सन् २०१५मा सं किलत ते॑ौ साबथःकूलको भेटीले वेःट भिजर्िनयाभिर

आयोजना गिरएको सुसमाचारीय कायर्बमा बक्ले पिन एक िथयो।
६७ वषर्की वािनटाले आफ्नो दय येशूलाई िदएपिछ उनको जीवनमा

पिरवतर्न आएको धेरै मािनसह ले

दे खेका िथए।अिहले

उनी मुख पिन

छोिड्दनन् र रक्सी पिन खािदनन् र भ ीमा पिन जाँिदनन्। "म एकदम
ँ अब म पिहलेको भन्दा शान्त छु ।
िरसाउँथे। म खराब मािनस जःतै िथए।

मेरो छोरीले नराॆो शब्द बोलेपिन म माफ दे ऊ भनेर भन्छु " वािनटाले भिनन्।
किहलेकाही ँ तल-तल लाग्थ्यो उनले भिनन्। िवगतका ितता जीवनका क्षणह
उनले रक्सी िपउँदा िबसर्िन्थन्। तर अब होिसयारीसाथ च ुिनएका साथीह ले
गदार् उनी पिरक्षाबाट जोिगन उनलाई सहयोग िमलेको िथयो।
"कःता मािनसह सँग तपाईँ स त गनुह
र् न्ु छ त्यस िवषयमा तपाईँ
होिसयार हुनपु छर्। यिद तपाईँ रक्सी िपउने मािनससँग िहड्न थाल्नुभयो भने

तपाईँले पिन रक्सी खान सक्नुहन्ु छ|" उनले भिनन्। अब उनी सबभन्दा असल
िमऽ येशूसँग रहन चाहिन्छन्। तपाईँको भेटीले गदार् उनलाई येशूितर डोर्याउन

सहयोग िमलेको छ। त्यसको लािग तपाईँह लाई धन्यवाद।

-आन्सयु मेकचेसनी

अ)

वेःट भिजर्िनयाको बारे मा केही जानकारी:
ूायजसो अमेिरकाको वेःट भिजर्िनयाका चचर्ह माउन्टे न भ्यु कन्फरे न्स

अन्तगर्त छन्। त्यहाँ २,३०३ चचर्का सदःयह
छन्।

छन् र ३३वटा चचर्ह

आ) नथर् अमेिरका िडिभजनमा ५,४९३ चचर्ह
डे एडभेिन्टःटह

छन् र १,२२५,३१७ सेभेन्थछन्। अमेिरकाको जनसं ख्या ३६०,६०५,००० (३६

करोड) छ। त्यसको अथर् ूत्येक २९४ मािनसह मा एक जना
एडभेिन्टःट छन्।

इ) सन् १७८५दे िख १७९०सम्म अमेिरकाको राजधानी न्युयोकर् सहरमा
िथयो।

ई) कालो िसमी, िभण्डी, भन्टा, ितल, जुनेलो र खरबुजाह
खानाको
् केही मसलाह पिन पाइन्छ। ूायजसो ती
पिरकारह मा ूयोग गछर्न।
खानाका पिरकारह

अिृकाको ःवादह

अिृकाबाट आएका िथए। अिृकाका दासह ले

अमेिरकामा िभत्र्याएका िथए।
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