परमे वरको िसलब दी िक
पशक
ु ो छाप ?

११

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि

१७:९-११, ूःथान ३१:१३,१७, ूकाश

१३:१७, एिफसी १:१३,१४ र िहॄू ४:९,१०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितनीह ले यसो भनेर परमेँवरका दास मोशाको

भजन र थुमाको भजन गाउँदैिथए, “हे परमूभ ु परमेँवर सवर्शिक्तमान्, तपाईंका

ू र् छन्, युग-युगका महाराजा, तपाईंका मागर् धािमर्क र
कायर् महान् र आँचयर्पण

सत्य छन्।" ूकाश १५:३।
शु

मािथको सार पदका शब्दह

उच्चारण गरे र मोशा र थुमाको गीत

हुन्छ। तर त्यो गीत कसले गाउँछ त भन्दा ूकाश १५:२ले यसरी

बताउँछ, "आगोसँग िमिसएका काँचको समुिजःतो मैले दे ख। त्यहाँ पशु र

त्यसको मूितर्मािथ र त्यसका नाउँको संख्यामािथ िवजय पाउनेह

आफ्ना

हातमा परमेँवरको वीणा िलई त्यस काँचका समुिको िकनारमा खड़ा िथए।"
हामी पिन ितनीह सँग कसरी सामेल हुने?

तेॐो ःवगर्दूतको सन्दे शमा पशुको छापको बारे मा सजग गराइएको

छ। परमेँवरका अिन्तम समयका सत्य जनह ले घोषणा गन वा ूचार गन

तेॐो ःवगर्दूतको सन्दे शले ितनीह

परमेँवरको पक्षमा उिभएका छन् भनेर

िचिननेछन्। बाइबलमा यहाँ उल्लेिखत पशुको छाप जःतो अ

कुनै गम्भीर

चेतावनी त छै न तर वष दे िख मािनसह ले पशुको छापको बारे मा अनेक

अड्कल गिररहे का छन्। कसै ले भन्छन् मािनसको िनधारमा वा मगजमा

रािखने िचनारी नम्बर वा बारकोड, कसै ले भन्छन् ूत्येक मािनसको हातमा हुने

सरकारले िदने िचनारी काडर्को नम्बर (बेिडत काडर्मा लेिखएको नम्बर) वा

ु ीय
कुनै न कुनै िकिसमले ूत्येक नागिरकको शरीरमा इलोक्शोिनक वा िब त

दाग राखेर ऊ कहाँ जान्छ वा के गछर् भनेर िचनाउन सरकारले िनयन्ऽण गन

ूिविधको छाप।
हुनाले

तर बेिबलोन नाउँ वा तत्व आफै नै अन्यौल ल्याउने तत्व भएको

मािनसह मा

मा ुह ु ।

सन्दे शलाई

तर

भएका

परमेँवरका

ूभावकारी

पमा

अनेक

अिन्तम

अडकलबाजीह ूित
िदनका

ूचारूसार

गनर्
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जनह ले

पशुको

हामीले

तेॐो

अचम्म

ःवगर्दूतको

छापको

िबषयमा

ःप

पमा बुझ्नु अित आवँयक छ। परमेँवरको छाप वा शील िलन पशुको

छापबाट हामी कसरी जोिगने र पशुको छाप भनेको के हो भ े िवषयमा हामी
यस अध्यायमा अध्ययन गनछ ।

को -को हुन ् भनेर िचनाउने उहाँको िचन्ह

१. परमेँवरका जनह

पुरानो करारमा परमेँवरका जनह

दे खाउने वा पिरिचत गराउने िचन्हह

को - को हुन ् भनेर दुई बािहरी

िथए। ती दुईमा परमेँवरका भक्तह ले

गनुप
र् न खतना िथयो। त्यो खतना वा पु षको िल को नसछे डन गन िबिध
कसलाईमाऽ िदइएको िथयो? हेनह
र्ु ोस्: उत्पि

१७:९-१३ "9 अिन परमेँवरले

अॄाहामलाई भन्नुभयो, “ितमीले चािहँ मेरो करार पालन गनुप
र् छर्– ितमी र
ितमीपिछका ितॆा सन्तानह ले ितनका पुःत सम्म। 10 मेरो र ितॆो, र
ितमीपिछका ितॆा सन्तानह का बीचमा भएको ितमीह ले पालन गनुप
र् न मेरो

करार यही हो: ितमीह मध्येको हरे क पु ष-जाितको खतना हुनपु छर्। 11

ितमीह को आफ्नो खलड़ीको खतना हुनपु छर्। मेरो र ितमीह का बीचमा भएको

करारको िचन्ह यही हुनछ
े । 12 ितमीह का पुःत सम्म ितमीह मा हरे क पु ष

आठ िदनको हुने िबि कै त्यसको खतना गिरओस्, र साथै ितनीह को पिन, जो

ितमीह का सन्तान होइनन्, चाहे घरमा जन्मेको होस् अथवा कुनै िवदे शीबाट

दाम हालेर िकनेको होस्। 13 चाहे ितॆो घरमा जन्मेको होस् वा दाम हालेर

िकनेको होस् जसको खलड़ीको खतना भएको छै न, त्यसको खतना हुनैपछर्।

यसरी मेरो करार ितमीह को शरीरमा पिछ परन्तुसम्म हुनछ
े ।"

परमेँवर र अॄाहमको बीचमा भएको सम्झौतामा अॄाहम र उनका

सन्तानह लाई खतना गनर् अर्हाइएको िथयो। त्यो िथयो परमेँवरले िदनुहन
ु े
मुिक्तको िचन्ह। यहू दीह
(लेबी

१२:३)।

तर

जन्मेको आठ िदनमा सबै पु षले खतना गनुप
र् थ्य

पिछ

गएर

खतनाले

गदार्

यहू दीह मा

आफूमाऽ

परमेँवरका सन्तान हौ भ े घमण्ड बढ्न गएकोले त्यो खतनाको िबिधलाई
गिहरो अथर्मा बुझाउन थािलएको िथयो। परमेँवरले मोशा माफर्त भ ुभयो

शरीरको

खतना

होइन

दयको

खतना

वा

दयको

निवकरण

(आत्मपिरवतर्न)को आवँयकता हुनपु न भनेर त्यस शारीिरक खतनाले दे खाउँछ
(व्यवःथा ३०:६)। अिन पावलले यसरी ःप

पमा आफ्नो भावना व्यक्त

गदर्छन्: "जो बािहिर पमा वा यहू दी जाित भनेर गौरब गन मािनस खास गरे र
यहूदी होइनन्। न त परम्परा मा े नाउँमा शारीिरक

पमा खतना गर्यो

भन्दै मा त्यो मािनस यहू दी हुन्छ। तर िभऽी पमा त्यो मािनस यहू दी हो जसले
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उसको

दयलाई खतना गरे को हुन्छ। त्यो शारीिरक नभएर परमेँवरको

पिवऽ आत्माले खतना गिरएको हुनपु छर्। मािनसबाट तािरफ वा ूशंसा पाउन
होइन

तर

परमेँवरबाट

ःयाबासी

पाउन

आत्मपिरवतर्न गनुप
र् छर्" (रोमी २:२८,२९

उसले

पान्तिरत)।

दयको

खतना

वा

नयाँ करारमा शारीिरक खतनाको िबिध बिप्तःमा ारा हुने कुरा १

कोरन्थी ७:१९, गलाती ५:६ र ६:१५ले बताउँछ। पुरानो जीवन मरे र नयाँ
जीवन पाएको छु

भनेर बिप्तःमाको िबिधले दे खाउँछ (रोमी ६:३,४)।

त्यसै कारण अब शारीिरक खतनाको मह व वा सान्दिभर्कता अब खतम भयो
भनेर पावलले बताउँछन्। तर िवँवास ारा पिरचािलत ूेम र परमेँवरका
आ ाह लाई
हुनजान्छ।

िशरोपर

गन

परमेँवरका जनह

नीितमाऽ

येशूभक्तको

जीवनको

वाःतिवकता

हुन ् भनेर पिहचान गन बािहिर िचन्ह खतनापिछ

अक के हो भनेर उहाँले िदनुभएको छ? हेनह
र्ु ोस्: ूःथान ३१:१३ " “ितमीले

(मोशाले) इॐाएलीह लाई यसो पिन भन्नू: ‘ितमीह ले िनँचय मेरा शबाथह
मान्नू। ितमीह

र मेरो बीचमा यो एउटा िचन्ह हुनछ
े , िक म, परमूभ ु नै,

ितमीह लाई पिवऽ गदर्छु भनी ितमीह ले

थाहा पाओ।" र इजिकएल

२०:१२-२० "12 त्यसबाहेक ितनीह लाई पिवऽ (चोखो वा शु ) पान म

परमूभ ु नै हुँ भन्ने कुरा ितनीह ले जानून ् भनेर ितनीह

िचन्हको लािग मैले ितनीह लाई शबाथिदनह
इॐाएलका मािनसह

म भूिममा मेरो िव

र मेरो बीचमा

ँ 13 “ ‘तापिन
पिन ठहराइिदए।

मा बागी भए। ितनीह

मेरो

िविधह मा उदीर्ह मा चलेनन्, तर ितनीह ले मेरा िनयमह लाई इन्कार गरे –
य िप ती पालन गन मािनस ितनैबाट बाँच्नेछ– मेरा शबाथह लाई ितनीह ले

एकदमै िबटुलो पारे । यसैले मैले भन, िक म यही म भूिममा ितनीह मािथ मेरो

बोध पोखाएर ितनीह लाई नाश गिरिदनेछु। 14 तर जुन जाितह का नजरकै
ँ ाका सामु मेरो
सामुन्ने मैले ितनीह लाई िनकालेर ल्याए,ँ ती जाितह का आख

नाउँ अपिवऽ नहोस् भनेर मेरो नाउँको खाितर मैले यो काम गर। 15

त्यसबाहेक मैले आफ्नो हात उठाएर म भूिममा ितनीह िसत यो शपथ खाए,ँ िक

दूध र मह बग्ने दे शमा जो सबै दे शह भन्दा सुन्दर छ, त्यहाँ म ितनीह लाई
ल्याउनेछैन–ँ 16 िकनभने ितनीह ले मेरा िनयमह लाई इन्कार गरे र मेरा

िविधह मा चलेनन्, र मेरा शबाथह लाई िबटुलो पारे । िकनिक ितनीह का

दय आफ्ना मूितर्ह को भिक्त गनर् लागेका िथए। 17 तापिन मैले दया गरे र

ँ 18
ितनीह लाई म भूिममा सवर्नाश गिरन,ँ अथवा ितमीह को पूरै अन्त गिरन।

168

मैले म भूिममा ितनीह का छोराछोरीह लाई भन, “ितमीह

आफ्ना िपता-

पुखार्ह का धािमर्क-िवधानह मा निहँड़ अथवा ितनीह का िनयमह
ितनीह का मूितर्ह ले ितमीह

नमान, वा

आफैलाई िबटुलो नपार। 19 म परमूभ ु

ितमीह का परमेँवर हुँ। मेरा िविधह मा िहँड़, र मेरा िनयमह
होिसयार होओ। 20 मेरा शबाथह

पालन गनर्लाई

पिवऽ राख, र ती मेरो र ितमीह का

बीचमा िचन्ह होऊन्। तब ितमीह ले म नै परमूभ ु ितमीह का परमेँवर हुँ

भनी जान्नेछौ।”
(उत्पि

यो याद गनुह
र् ोस्, शबाथ सृि को शु मा ःथापना गिरएक िथयो
२:२,३) भने खतना केवल अॄाहमबाटमाऽ शु

गिरएको िथयो।

ँ
उत्पि तफर् औल्याएर
शबाथको बारे मा येशूले भ ुभएको िथयो "शबाथ मानव

जाितको िनिम्त ःथापना भएको हो" (मकूर्स २:२७
गनुभ
र् एकोले, पिवऽ तथा शु
गएका छ

पान्तिरत)। उहाँले सृि

पानुभ
र् एकोले र उहाँको अगािड हामी िनद ष हुन

भ े िचन्ह शबाथले दे खाउँछ। त्यसैकारण शािरिरक खतनाको

आवँयकता अब नभएको भएतापिन शबाथलाई समेत पालन गन परमेँवरका

दश आ ाह चािहँ कायमै भएको पावलले तकर् गदर्छन्। (पावलले शबाथको

बारे मा आफ्नो ःप

धारणा यसरी राख्दछन् "9 यसकारण परमेँवरका

जनह का िनिम्त शबाथको िवौाम बाँकी नै छ। 10 िकनिक परमेँवरको
िवौाममा ूवेश गन जोसुकैले पिन आफ्नो पिरौमदे िख िवौाम गछर्, जसरी

परमेँवरले आफ्नो पिरौमदे िख िवौाम िलनुभयो। 11 यसकारण हामी त्यस
िवौाममा ूवेश गनर्लाई ूयत्न गर , र त्यःतै िकिसमको अना ाकािरता ारा

कोही पिन पितत नहोस्।" िहॄू 4:9-11।
तपाईँको

दयमा साँिच्चकै खतना भएको छ िक छै न भनेर तपाईँको

सोच, िबचार, िनयत र व्यवहारले कसरी दे खाउँछ?
२. पशु र असत्य तथा नक्कली पूजा, आराधना

हाॆो जीवन पशुको छापबाट िकन अलग हुनपु छर् भनेर दे हायका केही

पदह ले कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्: ूकाश १३:१७ "त्यो छाप नभईकन कसैले
पिन िकनमेल गनर् नपाउने भयो। त्यो छापचािहँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका

नाउँको सं ख्या हो।", ूकाश १४:९,१० "9 त्यसपिछ तेॐा ःवगर्दूत चक

सोरले यसो भन्दै ितनीह का पिछ आए, “यिद कुनै मािनसले त्यो पशु र त्यसको

मूितर्लाई पुज्यो र िनधार वा हातमा त्यसको छाप िलयो भने, 10 त्यसले पिन

उहाँका बोधको कचौरामा केही निमसाई तयार गिरएको परमेँवरका बोधको

कड़ा म

िपउनेछ, र पिवऽ ःवगर्दूतह

र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा
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त्यसलाई यातना िदइनेछ।" र र ूकाश १६:२ "तब पिहलो ःवगर्दूतले गएर
आफ्नो कचौरो पृथ्वीमािथ खन्याए, र त्यसले गदार् त्यस पशुको छाप हुने र
त्यसको मूितर्लाई पुज्ने मािनसह लाई िघनलाग्दा र दुख्ने घाउ-खिटरा िनःके।"
परमेँवरको

निमिसएको

ितखर

बोधको

सामना

गनुप
र् न,

सात

महामारीबाट सजायँ भोग्नुपन र अन्तमा आगोको भ ीमा फ्याँिकनुपन दु ,

अधमीर्, अत्याचारी, आतङ्कारी, पापी मािनसह को बारे मा हामीले के भ े? तर
त्यसको िवपरीत पशुको छाप लगाउन इन्कार गनह

समुिको िससामा उिभएर

िबजयको ध्वनी गद परमेँवर र थुमाको ूशं साको गीत गाउने परमेँवरका

सत्य जनह सँग िमल्न को लालाियत नहोला?

कसै ले पिन लगाउन नचाहने पशु वा शैतानको छाप के हो त?

सनातन सृि कतार् परमेँवरलाई पुज्न छोडे र मािनसले आिवंकार गरे का िमथ्या
वा झुटो धमर् वा धमर्को ूतीक हुन ् भनेर मािथका पदह ले ःप

पमा व्याख्या

गदर्छन्। दािनएल ७ मा उल्लेिखत चौथ पशुको शिक्त र ूकाश १३ मा

उल्लेिखत त्यस पशुको पिछल्लो चितर्कलाले परमेँवरको समय र व्यवःथाई
पिरवतर्न गनछ (दािनएल ७:२५) भनेर अगािडको अध्यायमा हामीले हे दार् त्यो

पशु को हो र त्यसको छाप के हो भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छ ।
व्यवःथा वा दश आ ाका एउटा आ ाले माऽ परमेँवरको समय तथा

ँ
ँ छ िक उहाँमाऽ ःवगर्, पृथ्वी, समुि र
सावर्भौमस ाजाई िसधै यसरी औल्याउ
ितनीह मा भएका सबै थोक सृि गरी िवौाम िलनुभयो-त्यो हो हप्ताको सात

िदन साबथ (ूःथान २०:११)।

पशुले पिरवतर्न गनर् खोज्ने आ ा यही चौथो आ ा हो भनेर पिहलो

ँ
ँ छ। हामीले सृि कतार् परमेँवरलाई माऽ हाॆो
ःवगर्दूतको सन्दे शले औल्याउ
ु न्ु छ र उहाँ पूजनीय हुनह
ु न्ु छ भनेर मा ुपछर् भनेर पिहलो ःवगर्दूतको
ूभ ु हुनह
आ ानले ःप

पादर्छ। ूकाश १२दे िख १४ अध्यायमा उल्लेिखत िवशेष

सातवटा पदह मा केवल एक पदमाऽ छ (ूकाश १४:७) जसमा परमेँवरको

माऽ आराधना गनुर् सत्य आराधना हो भनेर

ँ
औल्याइएको
छ। अ

छ वटा

पदह ले (ूकाश १३:४,८,१२,१५ र ूकाश १४:९,११)मा पशु र उसको

ूतीक वा मूितर्लाई मानेर झुटो आराधना गनह लाई चेतावनी िदँदछन्।
असत्य धमर्को पिछ लाग्दै ल

हुनेछ

भनेर

तेॐो

ःवगर्दूतले

भएर त्यसलाई पूजा गदार् ितनीह लाई के

आवाज

उठाए

लग ै

परमेँवरका

सत्य

उपासकह को बारे मा यसरी वणर्न गदर्छन्: "सन्तह को धै यत
र् ा यसै मा छ:

ितनीह ले परमेँवरका आ ाह

पालन गछर्न ् र ितनीह मा येशूको िवँवास
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तथा िन ा रहन्छ" (ूकाश १४:१२ कितपय नेपाली अनुवादह मा येशूमा

िवँवास भिनएको छ तर येशूमा िबँवास र येशूको िवँवासमा िभ ता छ भनेर

मा ुपछर्-अनुवादकको िटप्पणी)।

िनचोडमा भ ुपदार् ती ितन ःवगर्दूतह को घोषणाले सारा मानव

जातलाई दुई खेमा वा समूहमा िबभािजत गदर्छ: ती मािनसह
परमेँवरका सबै आ ाह

जसले

ु न्ु छ भनेर उहाँको
पालन गद उहाँमाऽ सृि कतार् हुनह

पूजा गन, त्यसमा हप्ताको सात

िदन साबथको आ ा पिन पदर्छ, र ती

जसले पशु र उसको ूतीक वा मूितर्लाई पूजा गछर् वा उसूित

मािनसह

िन ावान हुन्छ। परमेँवरले आ ा गनुभ
र् एको हप्ताको सात िदन साबथलाई
पालन नगनर् िसकाउँदै त्यसको िवपरीत आइतबारलाई पालन गनर् िजिकर गद

िसकाउने तत्व वा झुटो धमर् नै परमेँवरको िवरोधी पशु हो भ े बाइबलको

ठम्याई छ।

ँ िन ावान वा बफादारी हुनक
ु ो सम्बन्ध
पूजा गनुर् वा आराधना गनुस
र् ग

के छ, सोच्नुहोस्। परमूभ ु सनातनका परमेँवर नै सृि कतार् हुनहु न्ु छ भनेर
उहाँको िन ामा रहेर उहाँको माऽ उपासना गनर् कुन आदे शह ले बताउँछ?
३. परमेँवरको िसल वा छाप

कुनै पिन कागजपऽलाई िदगो वा आिधकािरक बनाउन त्यसलाई िसल

वा छाप लगाउनुपछर्। त्यो हातले सही गरे बराबर हो। पौरािणक समयमा
मोहर वा ःटाम्पलाई नरम मैन वा माटोमा छाप लगाइन्थ्यो। उक्त छापले त्यो
बःतु कसको हो र कुन आिधकािरक व्यिक्तको हो भ े दे खाउँदथ्यो। अथार्त

त्यो वःतुमा कसै को अिधकार िनिहत रहे को दे खादउँथ्यो।

परमेँवरको पिन मोहर, ःटाम्प वा िसल छ। त्यो के हो र कसरी र

किहले िदइएको हुन्छ? हेनह
र्ु ोस्: एिफसी १:१३,१४ "13 ितमीह , जसले

सत्यको वचन, अथार्त ् आफ्नो मुिक्तको सुसमाचार सुन्यौ, र उहाँमा िवँवास गर्यौ,

उहाँमा नै ितमीह लाई ूित ा गिरएका पिवऽ आत्माको छाप लगाइएको िथयो।
14 परमेँवरको आफ्नो सम्पि , अथार्त ् हामीह ले हाॆो पूणर् उ ार नपाएसम्म

उहाँका मिहमाको ूशंसाको िनिम्त पिवऽ आत्मा हाॆो उ रािधकारको बैना
हुनहु न्ु छ।",

एिफसी

४:३० "अिन

परमेँवरका

नतुल्याओ, जसमा उ ारका िदनको िनिम्त ितमीह
ितमोथी २:१९ "तर परमेँवरको

पिवऽ

आत्मालाई

दु:खी

छाप लगाइएका छौ।",२

ढ़ जग खड़ै रहन्छ, र त्यसमा यो छाप

लागेको छ, “ूभ ुले आफ्ना जितलाई िचन्नुहन्ु छ,” र “ूभ ुको नाउँ िलने जित हरे क

अधमर्बाट टाढ़ै रहोस्।”, ूकाश ७:१-४ "1 यसपिछ पृथ्वीमा वा समुिमा वा
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खमा बतास नचलोस् भनी चार स्वगर्दूतह

पृथ्वीका चारै बतासलाई रोकेर

पृथ्वीका चार कुनामा उिभरहेका मैले दे ख। 2 तब जीिवत परमेँवरको मोहोर
साथमा िलई अक एक जना ःवगर्दूत पूवब
र् ाट उक्लेका मैले दे ख। पृथ्वी र

समुिलाई हािन पुर्याउने अिख्तयार िदइराखेका चार ःवगर्दूतलाई यसो भनेर
ितनले चक

ःवरले भने, 3 “हामीले हाॆा परमेँवरका दासह का िनधारमा

मोहोर नलाउञ्जेल पृथ्वी, समुि वा

खह लाई केही हािन नगर।” 4 तब मैले

मोहोर लगाइएकाह को सं ख्या सुन। ितनीह
ितनीह

एक लाख चवालीस हजार िथए, र

इॐाएलका सन्तानको ूत्येक कुलबाट िथए।" र ूकाश १४:१ "अिन

ु एको मैले दे ख। उहाँको साथमा एक
मैले हेर, र िसयोन डाँड़ामा थुमा खड़ा हुनभ
लाख चवालीस हजार िथए, जसका िनधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका िपताको नाउँ
लेिखएका िथए।"

परमेँवरका जनह

को हुन ् र उहाँले कसलाई रक्षा गनुह
र् न्ु छ भ े

कुरा उहाँको लालमोहर, टाँचा वा छापले दे खाउँछ। परमेँवरको टाँचा एक

िचन्ह हो। जब कोही मािनस येशूलाई िवँवास गरे र आफ्नो जीवन पिरवतर्न

गछर् तब त्यसले पिवऽ आत्माको वरदान पाउँछ। िवँवासीह मा भएको पिवऽ

आत्मा परमेँवरको लालमोहर हो भनेर पावलले भन्दछन्। यो बरदान जम्मा
गिरएको बैना हो, र जब येशू यस सं सारमा फकर आउनुहन्ु छ तब पिवऽ

आत्माको बरदान पाएको ब्यिक्तले मुिक्त पाउनेछ र ःवगर्को राज्यमा पःन

पाउनेछ भ े ग्यारे न्टी पिवऽ आत्माको बरदानले दे खाउँदछ।

येशूको आगमनभन्दा ठीक अिघ केही िवँवासीह को िनधारमा छाप

लगाइनेछ भनेर ूकाशको पुःतकले िचऽण गदर्छ। पिछल्लो पिवऽ आत्माको

वषार्मा १४४,०००को िनधारमा परमेँवरको ःवगर्दूतले लालमोहर लगाइ
िदनुहन्ु छ। त्यो परमेँवरको अिन्तम छाप वा लालमोहर हो। ितनीह को
िनधारमा परमेँवरको नाउँ वा सही हुनेछ। ितनीह को जीवनमा पिवऽ

आत्मालाई काम गनर् िदएकोमा ितनीह ले परमेँवरको चिरऽलाई ूितिबिम्बत

गनछन्।

परमेँवरको छाप िवपरीत पशुको छाप हेनह
र्ु ोस्। ितनीह मा के फरक

वा िभ ताह

छन्? हेनह
र्ु ोस्: ूकाश ७:३

“हामीले हाॆा परमेँवरका

दासह का िनधारमा मोहोर नलाउञ्जेल पृथ्वी, समुि वा

खह लाई केही हािन

नगर।” र ूकाश १४:९,१० "9 त्यसपिछ तेॐा ःवगर्दूत चक ःवरले यसो

भन्दै ितनीह का पिछ आए, “यिद कुनै मािनसले त्यो पशु र त्यसको मूितर्लाई

पुज्यो र िनधार वा हातमा त्यसको छाप िलयो भने, 10 त्यसले पिन उहाँका
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बोधको कचौरामा केही निमसाई तयार गिरएको परमेँवरका बोधको कड़ा म

िपउनेछ, र पिवऽ ःवगर्दूतह
यातना िदइनेछ।"

र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा त्यसलाई

परमेँवरका सच्चा उपासकह लाई उहाँको मोहर लगाइनेछ तर पशु

वा शैतान तथा उसको मितयारको उपासना गनह लाई शैतानको िचन्ह वा

छाप

लगाइनेछ।

लगाइिदनेछ।

परमेँवरको

छाप

वा

मोहर

मािनसह को

िनधारमा

त्यसको अथर् परमेँवरको आदे श अनुसार उहाँलाई मा े

आत्मिनणर्यको अिधकार मािनसलाई िदइएको छ। तर पशुको छाप िक त

िनधार वा हातमा िदइनेछ। त्यसको अथर् मािनसह ले पशुलाई दुई कारणले

् िक त ितनीह को आफ्नै िदमागको आत्मिनणर्य अनुसार उसलाई
पुजा गछर्न।

पुज्छन् त्यसको अथर् ितनीह ले साँिच्चकै परमेँवरलाई पुजा गिरहे का छन् भ े

कुरा िदमागी

पमा

सहमित जनाउँछन् वा पशुलाई नमान्दा कःतो गम्भीर

पिरणाम भोग्नु पनछ भ े डरले गदार् पशुको लहै लहै मा लाग्दछन्। पशुको

पिछ नलाग्नेले िकनबेच गनर् नपाइने हुन्छ। त्यितमाऽ नभएर ितनीह
पिन सक्छन्। (ूकाश १३:१७,१५)
"जुन मािनसह

चल्छन् ितनीह

मािरन

सं सारको लहै लहै मा लागेर सं सारसँग एक भएर

सं सारकै ढाँचामा लािगरहे का हुन्छन् र ितनीह ले पशुको छाप

पाउने तयारी गिररहे का हुन्छन्। जो मािनसह

आफैमािथ भरोसा राख्दै न ् र

परमेँवरको सामु े नॆ भएर वा झुकेर उहाँको सत्यलाई पालन गरे र शु
भएर बःछन् ,ितनीह

ःवगर्को ढाँचामा लािगरहे का हुन्छन् र ितनीह को

िनधारह मा परमेँवरको छाप वा मोहर लगाउने तयारी भइरहे को हुन्छ।"एलेन जी

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ५, पृ. २१६बाट

पान्तिरत।

४. पशुको छाप

हामीमा त्यो पशुको छाप नहोस् भनेर सतकर् हुनका लािग त्यो छाप

के हो त भनेर हामीले अगािड हे र्य ।दािनएल ७ मा उल्लेिखत चौथो पशुले

(जुन ूकाश १३मा पिन िचऽण गिरएको छ) समय र व्यवःथालाई बदल्न
कोिशश गनछ ।(दािनएल ७:२५) कुन समय र व्यवःथालाई त्यस पशुले
पिरवतर्न गनर् खोज्नेछ भन्दा चौथ आ ा अथार्त ् सावथ आ ा हो। यस आ ाले

माऽ िसधै परमेँवरले ःवगर्, पृथ्वी, समुि र यावत थोकह

सृि

सात िदनमा िबौाम िलनुभयो वा आफ्नो काम सक्नुभयो भनेर ःप
(ूःथान २०:११)
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गनुभ
र् यो र
पादर्छ।

ूकाश १४ मा ितन ःवगर्दूतह को सन्दे शमा पिहलो ःवगर्दूतले

सृि कतार् परमेँवरको आराधना गर भनेर आ ान गदर्छन्। परमेँवर सृि कतार्
होइन भनेर ूमाण िदन साबथलाई हप्ताको सात

िदन शिनबारको स ा

आइतबारमा सानर् पशुले आफ्नो शिक्त ूयोग गदर्छ। सृि कतार् परमेँवर
पमा बताउँछ। तर उहाँलाई

ु न्ु छ भ े कुरामा बाइबलले ःप
पूजनीय हुनह

नमािन पशुलाई पूजा गनह को गित के हुनेछ भनेर ूकाश १४:९ले

बताउँछ।

अिन

ँ
औल्याइएको
छ।

परमेँवरका

जनह लाई

के

हुनेछ

भनेर

पद

१२मा

यस सन्दभर्मा ूकाश १४:१२मा लेिखएको छ, अन्तको समयमा

साबथले कःतो िनणार्यक भूिमका खेल्छ भनेर परमेँवरका जनह लाई कसरी
बुझाउँछ? हेनह
र्ु ोस्: "परमेँवरका आ ाह

पालन गन र येशूमािथ िवँवास

(येशूको िवँवास) राख्ने सन्तह को धैय र् धारण यसैमा छ।"
कुन

आ ाह

हुन ् त?

ती

भनेका

दश

आ ाह

्
हुन।

ती

आ ाह मध्ये चौथोमा साबथको आ ा पिन छ जसले परमेँवर सृि कतार् र
ँ
ँ छ। त्यसै ले पशुको छाप, नक्कली
ु न्ु छ भनेर औल्याउ
उहाँमाऽ पूजनीय हुनह

साबथ, अथार्त आइतबारे साबथ जःता अलमल्याउने र झुटा कुराह लाई

हामीले आ यर्को िवषय मा ु हुदैन। आइतबारलाई पिवऽ िदन मा ुपछर् भ े
आदे श बाइबलमा कही ँ पिन िदइएको छै न तर हप्ताको सात िदनलेचािहँ

ु न्ु छ र त्यसकारण उहाँको आराधना गनर्
परमेँवर नै सनातन सृि कतार् हुनह
ु न्ु छ भ े कुरा ःपःट पदर्छ।
उहाँ योग्यको हुनह
तर अिहले

नै आइतबार पालन गन इसाईह ले

पशुको छाप

पाइसकेका छन् त? होइन पाएका छै नन्। ूकाश १३:१५ अनुसार जो

मािनसह
ितनीह

पशुलाई परमेँवर भनेर पूजा गनर् वा ढोग्न अःवीकार गछर्न ्

मािरनेछन् भनेर उल्लेख गिरएको छ। अन्तको समयमा आइतबारलाई

मा े िक शिनबारलाई मा े भ े िवषय जीवन र मृत्युसँग सम्बिन्धत हुनेछ।

बतर्मान समयमा हामी अझै पिन त्यो िःथितमा पुिगसकेका छै न । अिन्तम
परीक्षाको घडी नहुञ्जेल पशुको छाप लगाइने छै न। त्यसकारण अिहले

कसै लाई पिन पशुको छाप लगाइएको छै न।
सन्तह

परमेँवरका आ ाह

पालन गछर्न ् र येशूमािथमाऽ होइन

येशूको िवँवास पिन ितनीह मा हुन्छ। सत्य इसाई वा येशूभक्त हुन ती
ःवभावह

वा दश आ ाह

आवँयक छ ?

पालन गनर् तथा िवँवािसलो िवँवासी हुन िकन
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५. साबथ परमेँवरको छाप वा िसल

सात िदन साबथले परमेँवरका सत्य जनह को िचनारी िदन्छ भनेर

इितहासभरी दे खाइएको कुरा हामीले हे र्य । आदम र हव्वाको पालादे िख येशू

आउनुभन्दा अिघसम्म इॐायलले साबथलाई मा

िनरन्तरता िदएको िथयो।

नयाँ करारमा पिन येशू र चेलाह ले साबथको गिरमालाई वा मिहमालाई
िनरन्तरता िदएका कुरा पिन हामीले थाहा पायौ। युगको अन्तमा परमेँवरका
आ ाह

आफूह

पालन गन र येशूको िवँवास गन (ूकाश १४:१२) भक्तजनह ले

अ भन्दा फरक छौ भनेर साबथ पालनालाई जारी नै

िवषयमा हामी ःप

छौ।

राख्नेछन् भ े

कुनै पिन व्यिक्तले आफूलाई येशूभक्त हुँ भनेर दावी गछर् भने त्यसले

साबथको गिरमालाई अित मह वपूणर् ठानेको हुनपु छर्। हेनह
र्ु ोस्: ूःथान २०:८-

११ "8 शबाथ-िदन पिवऽ मान्नुपछर् भनी याद राख्नू। 9 छ िदनसम्म पिरौम

गरे र आफ्ना सबै काम गनू,र्

10 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। 11 ि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 शबाथिदनलाई आिशष् िदनुभयो, र
त्यसलाई पिवऽ गनुभ
र् यो।" र िहॄू ४:९,१० "9 यसकारण परमेँवरका

जनह का िनिम्त शबाथको िवौाम बाँकी नै छ। 10 िकनिक परमेँवरको

िवौाममा ूवेश गन जोसुकैले पिन आफ्नो पिरौमदे िख िवौाम गछर्, जसरी

परमेँवरले आफ्नो पिरौमदे िख िवौाम िलनुभयो। 11 यसकारण हामी त्यस
िवौाममा ूवेश गनर्लाई ूयत्न गर , र त्यःतै िकिसमको अना ाकािरता ारा कोही
पिन पितत नहोस्।"

साबथ दश आ ाको मुटु वा केन्ििवन्दु हो। सृि कतार् परमेँवरको

सावर्भौमस ाको आिधकािरकतालाई िसल वा टाँचा लगाउन साबथ िदइएको
ु न्ु छ" भनेर िचनारी गराउन वा उहाँको
िथयो। "ूभ ु ितॆो परमेँवर हुनह

नाउँलाई पिरिचत गराउन साबथ िदइएको िथयो। परमेँवरको अिधकार वा

क्षेऽािधकारलाई दे खाउनु साबथ िदइएको िथयो। साबथले नै बताउँछ िक सारा

जगत, पृथ्वी, समुि र त्यहाँ भएका यावत थोकह मा परमेँवरको अिधकार

छ। उहाँको आिधकारको आधार साबथ हो भनेर पिन यसले िचनारी गदर्छ,
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"परमेँवरले छ िदनमा ःवगर् र पृथ्वी सृि
िलनुभयो (अथार्त ् आफ्नो काम सम्प

गनुभ
र् यो... सात िदनमा िवौाम

गरे र फुसर्द िलनुभयो)"

सं सारमा धेरै धमर्का ूवतर्क र दे वी-दे वताह

आफूले सं सार सृि

गरे को हुँ भनेर दावी गछर्न ् तर नयाँ करारमा येशूमाफर्त परमेँवरले सबै थोक

बनाउनुभयो भनेर ऐितहािसक

पमा ठोकुवा गनुभ
र् एको पाउँछ (यूह ा १:१-३,

कलःसी १:१६, िहॄू १:१,२)। इॐायलको इितहासमा अझै पिन साबथ
िदनलाई िनरन्तरता िदइएको सन्दभर्मा येशूले नै हाॆो सं सार सृि

गनुभ
र् यो र

सात िदनमा िवौाम िलनुभयो भनेर िजिकर गिरएको छ। जब शुबवारको

अपरान्हमा येशू बुसमा झुिण्ड रहनुभएको िथयो त्यसबेला उहाँ "अब िसिध्दयो"

भनेर कराउनुभएको िथयो (यूह ा १९:३०)। जसरी सृि को काम सकेपिछ
साबथमा िवौाम िलनुभयो त्यसरी नै हाॆो स ामा हामीलाई मुिक्त िदन उहाँको
बिलको काम सम्प

भयो भनेर जानकारी िदनुभएको िथयो र साबथभरी

िचहानमा उहाँले िवौाम िलनुभयो। त्यसकारण साबथ दोहोरो आिशषको िदन

हो, पिहलो सृि पिछ र पिछ बुसमा िदइएको बिलदानपिछ । त्यसै कारण

सच्चा येशूभक्तह ले साबथमा िवौाम िलनुको अथर् जसरी परमेँवरले काममा

िवौाम िलनुभयो त्यसरी नै ितनीह

पिन आ-आफ्ना कामबाट िवौाम िलन्छन्

भनेर दे खाउँछन्। (िहॄू ४:१०)। हाॆो धमर्कमर्, सुकमर् आिदले हामी मुिक्त
पाउँदैन तर येशूले जे गनुभ
र् यो त्यसमाफर्त माऽ हामीले मुिक्त पाउने छौ भ े
सबुद ूमाण िदने साबथ मुिक्तको एक िस

ूतीक हो। मुिक्तको शु वात र

ु न्ु छ र उहाँमािथको हाॆो िवँवासको आधारमामाऽ हामीले
अन्त येशू नै हुनह
मुिक्त पाउँछ भ े व्यवहािरक ूमाण साबथले िदन्छ।

यिद हामीले आफ्नो कामबाट िवौाम िलने कुरा साबथले दे खाउँछ भने

आइतवारलाई पालन गदार् त्यसले के दे खाउँछ? बेिबलोन वा नक्कली आःथाको
मौिलक चिरऽ आइतवारलाई मान्दा के दे िखन्छ त?
उपसं हार:

थप जानकारी: "परमेँवरका जनह का िनधारमा छाप लगाउनु भनेको कुनै

दे िखने दाग वा छाप होइन ब

बौि क र आित्मक पमा सत्यलाई िदमागमा

जमाइ राख्नु हो, यािनकी ितनलाई मेटाउन नसिकयोस। जब परमेँवरका
जनह मा छाप लगाइन्छ र मािनसह

उहाँलाई िवँवास गन िक नगन भनेर

दोधारमा पिररहे का हुन्छन् तब परमेँवरको न्याय शु

शु

हुन्छ। यो अिहले नै

भइसक्यो। परमेँवरको न्याय अब पृथ्वीमा भइरहे को छ। ...हामीलाई
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थाहा छ के आउनेछ।"-एलेन जी
२८५बाट

पान्तिरत।

ाइट, द फेथ आइ िलभ बाइ, पृ.

"कोिह मािनस परमेँवरको िन ामा छ िक छै न भनेर दे खाउने ठू लो

जाँच साबथ हुनेछ। इसाई र मानव जगतमा सत्य साबथको िवषय िवशेष गरे र

िववादाःपद छ। जब अन्तमा मािनसह लाई अिन्तम परीक्षा आउँनेछ तब

सनातन सृि कतार् परमेँवरलाई ढोग्ने िक नढोग्ने, उहाँको सेवा गन िक नगन
भ े िनणार्यक घडी आउनेछ। जब राज्यको िनयम अनुसार नक्कली साबथ वा

आइतबारलाई पालन गनर् मािनसह ले सहमित जनाउँछन् तब ितनीह ले
सृि कतार् परमेँवरको िब

मा खडा हुने शिक्तको पिङ्क्तमा सामेल भएको

ूमािणत गनछन्। िकनभने परमेँवरको आ ा अनुसार कोही मािनसले सही

साबथलाई पालन गछर् भने त्यो मािनसले सृि कतार् परमेँवरको िन ामा रहे को

वा उहाँमा बफादारी भएको दे खाउँछ। जब एक समूह वा ौे णीले पृथ्वीका
शासकह को आदे श अनुसार ितनीह को अिधकारमा बसेर नक्कली साबथलाई

पालन गछर्न ् तब त्यस समूहले पशुको छाप पाउँछन्, तर अक समूह जो

परमेँवरको अिधकारमा िन ावान भएर बःछ त्यसले परमेँवरको छाप वा
िसल पाउँछ।"-एलेन जी
िचन्तनमनन:
अ)

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ६०५बाट

पान्तिरत।

कुनै अनावँयक िववाद नगिरकन पशुको छाप र परमेँवरको छाप
वा िसलको सत्य बारे मा अ लाई कसरी िसकाउने? अिहले नै

कसैको िदमागमा पशुको छाप लगाइएको छै न भनेर हामी कसरी
आ)
इ)
ई)

िजिकर गनर् सक्छ ?

ँ पिवऽ आत्माको छाप कसरी सम्बिन्धत छ?
साबथसग

"वौि क र आित्मक पमा सत्यलाई िदमागमा जमाइ राख्नु" भ क
ु ो

अथर् के हो?

आित्मक बेिबलोन वा िमथ्या धमर्को चिरऽ वा ःवभाव वा चितर्कला

् मािनसलाई जबरजःती त्यसको मूल्य वा धमर्लाई लाद्न
के के हुन?
कःता खालका तिरकाह

्
ती धमर्का मािनसह ले ूयोग गछर्न?

हामीह कै चचर्मा आज पिन बेिबलोनले िसकाएका िशक्षाह

कसरी

पिसरहेको हुनसक्छ? त्यसलाई जानेर परमेँवरको राज्यको मूल्य

मान्यतालाई मध्यनजरमा राख्दै त्यसको पिछ लाग्नेह लाई हामीले

कसरी सम्झाउने वा सम्हाल्ने?
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कथा ११
ःवगर्बाट आएको

पऽ

िक्लफोडर् ल , ६१
वेःट भिजर्िनया, अमेिरका
वेःट भिजर्िनयामा रहे को िक्लफोडर् ल को हुलाकको बाकसमा एक

िदन सबैलाई छक्क पन गरे र एउटा पऽ आयो। "के तपाईं बाइबलको बारे मा

िसक्न वा थाहा पाउन पऽाचार गनर् चाहनुहन्ु छ िक" भनेर हातले लेखेको एउटा
पऽ आएको िथयो। साबथ, मािनस मरे पिछ के हुन्छ र येशूको दोॐो आगमन

जःता िवषयमा िसक्न सिकने कुरा त्याहाँ लेिखएको िथयो।

िक्लफोडर् र उनकी ौीमती िनयिमत चचर् जाँदैनथे।तर चचर् जानुपन

आवँयकताको

बारे मा

कुराकानीमा धेरै चचर्ह
कुरामा ितनीह

भने

ितनीह को

बीचमा

कुराकानी

हुन्थ्यो।

तर

भएकोले कुन चचर्मा जाने र कुन चचर् ठीक हो भ े

अन्यौलमा िथए िकनभने उनीह

कुनै पिन चचर्मा आव

भएका नै िथएनन्।

"चचर्ले िसकाउने कितपय कुराह

त्यित िच ो बुझ्दो छै न। एउटा

चचर्ले भन्छ त्यो चचर् ठीक छ, अक ले भन्छ त्यो चचर् ठीक छ। कुन चचर्
ठीक छ र कुन िठक छै न भनेर मैले ठम्याउननै सिकरहे को िथइन।त्यही

समयमा यो पऽ आइपुग्यो" िक्लफोडर्ले भने।
िक्लफोडर्ले बाइबल अध्ययन शु

गनर् थाले।ती ूत्येक बाइबल

ु िनकाल्ने उजार् कम्पनीमा
अध्ययनको पचार् उनले आफूले काम गिररहे को िव त

लै जान्थे। त्यहाँ कोइलालाई जलाएर भ ीबाट िबजुली िनकािलन्थ्यो। उनको
काम

त्यहाँको

मेिशन

चलाउनु

िथयो।

त्यही

मेिशन

चलाएर

िबजुली

िनकािलन्थ्यो। कामगन अक मािनससँगै ितनी राती काम गदर्थे र ितनीह
केिह समय फुसर्द पिन पाउथे।

ती पाठह

िक्लफोडर्ले आफ्नो कायार्लयमा बाइबलका पाठह

लान्थे। "मलाई

असाध्यै मन परे को िथयो र अक पाठ किहले औला भनेर ूितक्षा

गथ" िक्लफोडर्ले भने। साबथको बारे मा उनले िबशेष

िच दे खाएका िथए।

सानोमा उनी आइतबारको चचर् जान्थे। तर उनले सही िदनमा आराधना

गिररहे का हुन ् िक होइनन् भनेर उनको बुबाले ूँन गदार् उनलाई आइतबारको

बारे मा श ा लािगरहे को िथयो। "बाइबलले शिनबार पिवऽ िदन भनेको छ तर
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् भनेर मेरो बुबाले सोध्नुहन्ु थ्यो। यो
ितनीह ले िकन आइतबार पालन गछर्न?

ूँन मेरो मनमा िबिजरहे को िथयो" िक्लफोडर्ले भने।

जब बाइबल अध्ययन गन बममा साबथको बारे मा छलफल गनर्

थािलयो तब साबथको बारे मा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले गरे को तकर् उनलाई

ठीक लाग्न थाल्यो। सृि को शु मै हप्ताको सात िदन अलग गिरएको िथयो
र त्यो पिरवतर्न गिरएको छै न भनेर उनले ःवीकारे । तर धेरै इसाईह ले

आइतबार नै िकन पालन गछर्न ् भ े कुरामा उनलाई खुल्दुली लािगरहे को

िथयो। एक पिछ अक गरे र िडःकभरी, आमेिज

फाक्टस् र भ्वाइस अभ

ूोफेसी बाइबल पऽाचार अध्ययन उनले पूरा गरे ।

अिन सन् २०१५मा कोइलाबाट िनकाल्ने िबजुलीको कायार्लय बन्द

भयो। त्यहाँका कमर्चारीह लाई पाँच वषर् अिघदे िख नै त्यो बन्द हुनेछ भनेर
सतकर् गराइएको िथयो। तर िक्लफोडर् र अ ले भने कुनै न कुनै

पमा त्यो

कायार्लय चल्नेछ भ े आशा गरे का िथए। २७ वषर् काम गिरसकेपिछ

िक्लफोडर् अब िछ ै नै अवकास िलदै िथयो। जसको कारण उनी शोकमा

उनी खुशी भए।आफूले थप बाइबल अध्ययन गनर् पाउने

डुब्नुभन्दा ब

भएकोले र साबथको िबषयमा बाधा नआउने भएकोले कामबाट अवकास

पाउँदा उनलाई आनन्द नै लागेको िथयो।

त्यसपिछ िक्लफोडर् र उनकी ौीमती क्याथीले बाइबल पऽाचार गन

मिहला डेलसी नाइसलीसँग भेट गरे । पेशाले उनी िकसानी िथइन्। पऽाचार
गन बममा बाइबल सम्बन्धी ूँनह

छ भने सोध्नुहोस् भनेर उनले अनुरोध

् पिछ डलसी िक्लफोडर् दम्पतीको घरमै गइन्। क्याथी र डेलसी छोटो
गिथर्न।
समयमै साथी ब

पुगे।

अक्टोबर २०१५मा डेलसीले ौृखलाव

सुसमाचारीय कायर्बममा

भाग िलन िनम्तो िदइन्। ब्लुिफल्ड सहरमा रहे को भ्यािल भ्यू सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट चचर्मा डेलसीकै अगुवाईमा सुसमाचारीय कायर्बम भएको िथयो।
िक्लफोडर् र क्याथीले उक्त कायर्बममा सहभागी हुन
क्याथोिलक

चचर्ले

शिनबारलाई

आइतबारमा

ची दे खाए। रोमन

पिरवतर्न

ूोटे ःटे न्टह ले त्यसालाई सहषर् ःवीकारे को भ े कुरा

गरे को

र

अ

ितनीह ले थाहा पाए।

धेरै इसाईह ले इमान्दारीपूवक
र्
परमेँवरको आराधना आइतबार गछर्न तर
ितनीह ले परमेँवरको व्यवःथालाई तोिडरहे का छन् भ े कुरा ितनीह लाई

थाहा छै न भ े कुराको महसुस ितनीह ले गरे ।
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कायर्बम भइरहे को िदनमा डाक्टरले क्याथीलाई नाकको शल्यिबया
गनुप
र् छर् भनेर सल्लाह िदएका िथए। तर कायर्बम पिछमाऽ शल्यिबया गन
भनेर उनले िनधो गरे की िथइन्। "सुसमाचारीय कायर्बम छु टाउन नचाहे कोले
उनी शल्यिबया गन िमित साद िथइन्" भनेर िक्लफोडर्ले भने। सुसमाचारीय

कायर्बममा २५ जनाले भाग िलएका िथए। ितनीह

सदःयह

सबै

ूायजसो चचर्का

नै िथए। तर त्यस कायर्बममा दुई जनाले बिप्तःमा िलए। ितनीह

िक्लफोडर् र क्याथी िथए।

बाइबल अध्ययन गनर्कालािग पऽ आएकोमा आफू खुशी भएको ६१

वषर्का िक्लफोडर्ले सुनाए। "मलाई थाहा िथयो िक परमेँवरले नै यो
पठाउनुभएको िथयो िकनिक कुन चचर्मा जाने होला भनेर मैले सोिचरहे को
िथए"ँ िक्लफोडर्ले व्यक्त गदर्छन्। अ ले पिन बाइबल अध्ययन ग न् भिन
िक्लफोडर् चाहन्छन्। उनका दुई छोराह

र िछमेकीलाई बाइबल पऽाचार गनर्

अनुरोध गरे का िथए। "बाइबल अध्ययन एकदम अचम्मको छ। त्यसमा धेरै

कुराह

िसिकन्छ।

यस

िकनभने

यसले

पाउनुपछर्

खालको

बाइबल

मािनसह लाई

अध्ययनले

िच बुझ्ने

िसकाउँदछ" िक्लफोडर्ले आफ्नो मनतव्य व्यक्त गदर्छन्।

ठू लो

ूाथिमकता

तिरकाले

बाइबल

रहःयमय पऽ

डेलसीको सूचीमा िक्लफोडर्को नाउँ कसरी समावेश भयो सो उनलाई
थाहा िथएन। सन् २०१४मा जब डेलसी ःथानीय चचर् ारा सं चािलत बाइबल

पऽाचार ःकूलमा सं योजक बिनन् तब उनले आफ्नै हातले ३०० जनाको
नाउँमा बाइबल अध्ययनका लािग िनम्तो िदएकी िथइन्। ती ३०० जना
मािनसह ले अिघ नै बाइबल अध्ययन गनर् अनुरोध गरे का िथए। हुनसक्छ
िक्लफोडर्ले काडर् पाएपिछ बाइबल अध्ययन गनर् अनुरोध गरे का होलान् भनेर

िक्लफोडर् जाने एडभेिन्टःट चचर्का पाःटर जेम्स भोल्पले भन्छन्। तर िक्लफोडर्
र

उनको

ौीमतीले

त्यःतो

अनुरोध

गरे को

आफूलाई

थाहा

नभएको

बताउँदछन्। तर जे भएपिन जुन समयमा पऽ पुग्यो त्यो अत्यन्त उपयुक्त

समयमा बाइबल अध्ययन गनर् अनुरोध गिरएको पऽ िक्लफोडर्को हातमा पुगेको
िथयो।

-आन्
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मेकचेःनी

