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सन
ु ाउनप
ु न अमू य स दे श

यस अध्यायका मूल पदह : २ पऽुस १:१२, १६-२१, ूकाश १९:११-१८,
ूकाश १४:१४-२०, उपदे शक १२:१३,१४ र ूकाश १४:६-१२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "६ अिन अक ःवगर्दूतलाई मध्य आकाशमा
उिड़रहेका मैले दे ख। पृथ्वीमा रहने हरे क जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा
गन

अनन्त

सुसमाचार

ँ
ितनीसग

िथयो।

७

ितनले

चक

ःवरमा

भने,

ँ डराओ, र उहाँलाई मिहमा दे ओ। िकनिक उहाँका इन्साफको घड़ी
“परमेँवरसग
आएको छ। ःवगर्, पृथ्वी, समुि र पानीका मूलह
गर।” (ूकाश १४:६-७)।

बनाउनुहन
े ाई दण्डवत्
ु ल

मानव जाितको िनिम्त येशूको मृत्यु िवँवव्यापी िथयो। त्यसको अथर्

यस सं सारमा जहाँ वा जिहले जन्मेतापिन ूत्येक मानव ूाणीले मुिक्त पाउन्
भनेर उसको िनिम्त येशू मनुभ
र् एको िथयो।

जात, िल

त्यसै कारण ूत्येक भाषा, सःकृित,

र पृ भूिमका मािनसह को िनिम्त सुसमाचार सम्बोधन गिरएको

छ। यसले जातजाित, वणर् र वगर्ले गदार् िवभािजत भएका मािनसह लाई

जोड्दछ। येशूको जीवन, मृत्यु र पुन त्थानले शैतान वा नकर्का शिक्त र

मितयारह लाई िजतेको िथयो भ े सन्दे श अत्यन्तै अचम्म लाग्दो खुशीको

ु न्ु छ। उहाँ
खबर हो। सुसमाचारको सन्दै शको मूल िवषयबःतु नै येशू हुनह

हाॆो िनिम्त मनुभ
र् यो र अिहले हाॆो िनिम्त उहाँ िजउनुहन्ु छ। उहाँ एकफेरा

पापको सजायँ र शिक्तबाट उ ार गनर् आउनुभएको हो र अिहले उहाँ फेिर

् हाॆो
ु न्ु छ तािक पापको उपिःथितबाट हामीलाई उ ार गिरयुन।
फकर्ँदै हुनह

पापको िनिम्त हामी मनर् योग्य भएको मृत्यु उहाँले

१९७

बोक्नुभयो तािक उहाँ

िजउन योग्यको जीवन हामी िजय । येशू भी मा हामी िनद ष भएका छ ,
पिवऽ भएका छ र एक िदन मिहिमत हुनेछ ।

येशूको दुई आगमनको बारे मा धमर्शा

बाइबल केिन्ित छ। एक

फेरा उहाँ हामीलाई मुिक्त िदन आउनुभयो र उहाँ फिकर्नुहन
ु ेछ तािक उहाँको
घरमा हामीलाई उहाँले लग्न सिकयोस। उहाँले आफ्नो अमूल्य र अनन्तको

मोलले हामीलाई िक ुभएको छ। बाइबलको अिन्तम पुःतक ूकाशको पुःतक

िवशेष गरे र उहाँको दोॐो आगमनको िनिम्त सं सार तयार पानर् लेिखएको हो।
यस पुःताको िनिम्त यो अत्यन्तै नभैनहुने अत्यावँयक सन्दे श यस पुःतकमा
छ। वतर्मान एक्काइस

शताब्धीका समाजको िनिम्त ूकाशको पुःतकमा

िदइएको मह वपूणर् सन्दे श यस अध्यायमा हामी अध्ययन गनछ । उहाँको
अिन्तम िदनको चचर्ले सुनाउनुपन युगको अिन्तम सन्दे शलाई सुनाउन येशूले

गनुभ
र् एको आ ान नयाँ तिरकाले प ा लगाउनेछ ।

१. पऽुसको वतर्मान समय सापेिक्षत सत्यको सन्दे श

जे कुरा हुन आउने हो सो जानकारी िदन र त्यसको िनिम्त

मािनसह लाई तयार पानर् परमेँवरले िनयिमत पमा भिवंयवाणीको वचन ारा
उहाँले िबशेष सन्दे श पठाइरहनुभएको िथयो भनेर मुिक्तको इितहासभिर हामी

पाउँछ । मािनसलाई चेतावनी निदइकन परमेँवरले अचानक पमा आफ्नो

काम गनुह
र् ु

(यस मािमलामा ठोकुवा िदएर परमेँवर भ ुहन्ु छ "८ “हे बागी

हो, यस कुरालाई सम्झ, र मनमा

ढ़ पार र

दयमा राख। ९ अिघ-अिघका

पुराना कुराह लाई सम्झ। म परमेँवर हुँ, र अ
हुँ, मजःतै अ

ँ म परमेँवर
कोही छै न।

कोही छै न। १० आिददे िख अन्तसम्मको, र ूाचीन समयदे िख

हुन आउनेसम्मको जानकारी म िदन्छु । म भन्छु : मेरो अिभूाय ठहनछ, र मैले

चाहे को सबै पूरा गनछु ।" (यशैया ४६:८-१०)। इन्साफ वा फैसला

सुनाउनुभन्दा पिहले उहाँले आफ्ना जनह कहाँ अगमवक्ताह माफर्त उहाँको
सन्दे श सुनाउनुहन्ु छ। उहाँको जनह

तयार

पानुह
र् न्ु छ

("िनँचय

नै

भिवंयमा हुन आउने कुराको िनिम्त

परमूभ ु

परमेँवरले

आफ्ना

दास,

अगमवक्ताह लाई आफ्नो रहःय ूकट नगरीकन केही गनुह
र् न्ु न।" (आमोस

३:७)।

िवँवव्यापी

जलूलय

ु न्दा
हुनभ

अिघ

उहाँले

नोहा

पठाउनुभएर

मािनसह लाई जलूलय हुने सन्दे श िदन लगाउनुभएको िथयो। सात वषर्सम्म
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अिनकाल हुनेछ भनेर चेतावनी िदन र त्यसको िनिम्त तयार हुन परमेँवरले

इिजप्टमा युशूफ पठाउनुभएको िथयो। बेिबलोनका सै िनकह ले य शलेम सहर

नाश हुनेछ भनेर इॐाएलका अगुवाह लाई चेतावनी िदन परमेँवरले यहू दी

अगमवक्ताह लाई पठाउनुभएको िथयो। येशूले मानव अवतार िलएर जनसमक्ष

दे खापनुह
र् ँद
ु ा पिहले इॐाएली रा लाई तयार पानर् परमेँवरले बिप्तःमा िदने
यूह ालाई पठाउनुभएको िथयो।

आफ्नो पुःताको िनिम्त परमेँवरको सन्दे श के िथयो भनेर पऽुसले २

पऽुस १:११-१३मा व्यक्त गदर्छन्? हेनह
र्ु ोस्, "११ हाॆा ूभ ु र मुिक्तदाता येशू
भींटको अनन्त राज्यिभऽ ितमीह लाई भव्य ःवागतसाथ ूवेश िमल्नेछ। १२
यसकारण यी कुराह

ितमीह लाई म सध सम्झाउनेछु, य िप ितमीह

जान्दछौ, र ितमीह मा भएको सत्यतामा ितमीह

यी सब

िःथर छौ। १३ जबसम्म म

यस शरीरमा छु , ितमीह लाई सम्झना गराउँदै सचेत पानुर् म उिचत ठान्छु ।"

तत्कािलन समय सापेिक्षत "वतर्मान सत्य" सन्दे श के िथयो जुन पऽुस

र चेलाह ले घोषणा गरे का िथए? हेनह
र्ु ोस् २ पऽुस १:१६-२१ "१६ िकनिक
हामीले ितमीह लाई हाॆा ूभ ु येशू भींटको महाशिक्त र आगमनको समाचार

ँ रिचएका दन्त्यकथाह को हामीले अनुसरण गरे न , तर उहाँको
िदँदा धू तत
र् ासग

वैभव ूत्यक्ष दे ख्ने हामी साक्षी ह । १७ उहाँले परमेँवर िपताबाट आदर र

मिहमा ूाप्त गनुभ
र् यो, जब त्यस तेजःवी मिहमाबाट एउटा वाणी िनिःकआयो,
ँ म अित ूसन्न छु ।” १८ त्यस पिवऽ डाँड़ामा
“ियनी मेरा िूय पुऽ हुन,् जससग

ँ हुँदा ःवगर्बाट आएको त्यो वाणी हामी आफैले सुनक
हामी उहाँसग
े ा िथय । १९
हामीिसत भएका अगमवक्ताह को वचन अझ िनिँचत भएको छ। िझसिमसे

उज्यालो नहोउञ्जेल र ितमीह का

दयमा िबहानको तारा नउदाउञ्जेल

अन्धकारमा बिलरहेको िदयोलाई झ ितमीह ले त्यस वचनलाई ध्यान िदयौ भने
असल गनछौ। २० सवर्ूथम ितमीह ले यो बुझ्नुपदर्छ, िक पिवऽधमर्शाःऽको

कुनै अगमवाणी व्यिक्तगत व्याख्याको िवषय होइन। २१ िकनिक मािनसको

इच्छाबाट कुनै अगमवाणी आएन, तर पिवऽ आत्माबाट ूेरणा पाएर मािनसह ले

्
परमेँवरको तफर्बाट बोलेका हुन।"

ूथम शताब्दीमा सुनाइएको अनन्त जीवनको मह वपूणर् सन्दे श त यो

िथयो िक येशू भी

आउनुभयो। बुसमा येशूको बिलदान ारा मािनसह मा

परमेँवरको ूेम ूकट भएको िथयो।

"पापको ज्याला मृत्यु" भएतापिन येशू
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भी

ारा सबैको िनिम्त मुिक्त सुरिक्षत भएको सन्दे श ूथम शताब्दीका

चेलाह ले

सुनाएका

िथए।

तर

त्यो

सन्दे शलाई

महण

गन

र

नगन

आत्मिनणर्यको अिधकार हामीलाई नै सुिम्पएको छ ("सबैले पाप गरे का छन्, र

परमेँवरको मिहमासम्म पुग्नबाट च ुकेका छन्।" रोमी ३:२३, "पापको
ज्याला मृत्यु हो, तर परमेँवरको िस को वरदान भींट येशू हाॆा ूभ ुमा

ु न्ु छ,
अनन्त जीवन हो।" रोमी ६:२३ र "४ परमेँवर, जो कृपामा धनी हुनह
र् यो, ५ यसकारण पापमा हामी
उहाँले आफ्नो महान् ूेम ारा हामीलाई ूेम गनुभ

मरे का भए तापिन उहाँले हामीलाई भींटसँगै जीिवत पानुभ
र् यो– अनुमहबाट नै

ितमीह ले उ ार पाएका छौ। ६ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनुभयो, अिन
ःवगीर्य ःथानह मा भींट येशूसँग बसाल्नुभयो। ७ योचािहँ भींट येशूमा
आउँदा युगह मा

हामीूित उहाँको दयामा आफ्नो अनुमहको असीम सम्पि

दे खाउनलाई हो। ८ िकनभने अनुमहबाट िवँवास ारा ितमीह ले उ ार
पाएका छौ– र यो ितमीह
कमर्ह

आफैबाट होइन, यो त परमेँवरको वरदान हो– ९

ारा होइन, नऽता मािनसले घमण्ड गनछ। १० िकनिक हामी असल

कामह का िनिम्त भींट येशूमा सृजना गिरएका उहाँका हातका सीप ह ।

ु े परमेँवरले पिहलेबाटै ती तयार गनुभ
र् एको
हामी तीबमोिजम िहँड़ भन्ने हे तल

िथयो।" (एिफसी २:४-१०)। येशूमा पाइने यो मुिक्तको सन्दे श किहल्यै पिन
पुरानो वा िमित नाघेको हुँदैन। ूत्येक पुःताको िनिम्त यो समयसापेिक्षत सत्य
भइरहनेछ।

मानव

जगतलाई

उहाँको

िसय

आगमनको

िनिम्त

तयार

पानर्

बाइबलको अिन्तम पुःतक ूकाशको पुःतक िदइएको छ। यसमा येशू र
उहाँको अनन्त मुिक्तको सन्दे श युगको अिन्तम समयको सन्दभर्मा ूःतुत
गिरएको छ। मािनसह को िमथ्या वा गलत परम्परा, आफ्नो भाऊ खोज्ने वा
आफूलाई केिन्िभ ुत गन मानव आिवँकार धमर् र दशर्नह

रहे छ भनेर ूकाशको पुःतकले

कितको बेकार

भन्डाफोर गदर्छ। ूकाशको पुःतकको

सु दे िख अन्तसम्म येशू र मानव जगतको िनिम्त उहाँले गनुभ
र् एको कामलाई

ूकट गराइएको छ।

ु न्ु छ र उहाँको िपताको ःवभाव कःतो छ भ े
परमेँवर कःतो हुनह

ु न्ु छ। उहाँ "यस सं सारका शासकह को ःवामी
सही साक्षी येशू नै हुनह

ु न्ु छ।" उहाँले नै "हामीलाई ूेम गनुभ
हुनह
र् यो र उहाँको आफ्नै रगतले हाॆा
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पापह
पूजारीह

ु यो र उहाँको परमेँवर र िपताको िनिम्त हामीलाई राजा र
धुनभ
बनाउनुभयो" (ूकाश १:१-६ "१ येशू भींटको ूकाश, जो

परमेँवरले चाँड़ै हुन आउने कुराह

आफ्ना सेवकह लाई दे खाउन उहाँलाई

िदनुभयो। उहाँले आफ्नो दूत पठाउनुभएर यो कुरा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई
ूकट गिरिदनुभयो। २ यूहन्नाले दे खेका सबै कुराह को, अथार्त ् परमेँवरको

वचन र येशू भींटको साक्षीको गवाही िदए। ३ त्यो धन्य हो, जसले

उच्च ःवरले पाठ गदर्छ, र धन्य हुन ् ितनीह ,

अगमवाणीका यी वचनह

जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेिखएका कुरा पालन गदर्छन्, िकनिक समय निजक

छ। ४ यूहन्नाबाट एिशयामा भएका सात वटा मण्डलीह लाई: उहाँबाट

ु न्ु छ, जो हुनह
ु न्ु थ्यो, जो आउनुहन
ितमीह लाई अनुमह र शािन्त, जो हुनह
ु े छ, र
उहाँको िसं हासन अिग रहनुहन
ु े सात आत्माबाट, ५ िवँवासयोग्य साक्षी येशू

भींटदे िख, मृतकबाट

ूथम

जीिवत

ु एको, तथा
हुनभ

पृथ्वीका

राजाह का

शासकको तफर्बाट। हामीलाई ूेम गनुह
र् न
ु े र आफ्नो रगतले हामीलाई हाॆा

पापबाट ःवतन्ऽ पानुह
र् न
ु ेलाई, ६ हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका िपता र
परमेँवरका पूजाहारीह

तुल्याउनुहन
ु े, उहाँलाई मिहमा र पराबम सदासवर्दा

होस्। आमेन।")। उहाँका जनह

उहाँको िछ ै आगमनको िनिम्त तयार पानर्

युगको अन्तमा िदइएको उहाँको सन्दे शले भिरएको ूकाशको पुःतक हो। यो
पुःतक येशूकै बारे मा भिरएको छ।

जब ूकाशको पुःतकको बारे मा तपाईँले सोच्नुहन्ु छ तब पिहलो कुरा

तपाईँको िदमागमा के आउँछ? के तपाईँको िवचार पशु र अगमवाणीका
ूितकह ूित बिढ ध्यान िदनुभएको छ िक येशूूित?
येशूले िकन भिवंयवाणीह
ूेिमलो योजनाह

ूकाशको पुःतकमा

िदनुभयो होला? मानव जगतको िनिम्त उहाँको

ती भिवंयवाणीह ले कसरी ूकट गदर्छन्?

२. युगको अन्तमा केिन्ित ूकाशको पुःतक

सुसमाचारका पुःतकह मा लेिखएका सन्दे शह मा ूायजसो येशूको

पिहलो आगमनको बारे मा केिन्ित गिरएको छ। येशूको जन्म, उहाँको जीवन
र सेवाकायर्, र उहाँको मृत्यु र पुन त्थानका कथाह

ती सुसमाचारका

पुःतकह ले िदएका छन्। ती पुःतकह मा केही हदसम्म येशूको दोॐो
आगमनको बारे मा उल्लेख गिरएतापिन ितनीह को मूख्य िवषयबःतु त्यो
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होइन। तर ूकाशको पुःतकको मूख्य केिन्ित िवषयवःतु भनेकै युग युगसम्म

भइरहे को

न् लाई िनणार्यक िबन्दुमा पुिगने सन्दे शको ूःतुित हो। त्यहाँ

ु ो मिहिमत
उल्लेख गिरएका ूत्येक मूख्य भिवंयवाणीह लाई हाॆो ूभक
आगमनलाई दे खाएर अन्त्य गिरएको छ।

दे हायका पदह मा एउटै साझा िनँकषर् छ। त्यो के हो त? हेनह
र्ु ोस्,

ँ ाले उहाँलाई
ूकाश १:७ "हेर, उहाँ बादलह साथ आउँदैहन
ु हु न्ु छ, र हरे क आख
दे ख्नेछ। ितनीह ले पिन, जसले उहाँलाई घोचे, र पृथ्वीका सबै कुलह ले

उहाँको कारण िवलाप गनछन्। यसै होस्। आमेन।", ूकाश ११:१५ "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 १४:१४-२० "१४ अिन
ु छ

मैले हेर, र एउटा सेतो बादल र त्यसमािथ बःनुभएको मािनसको पुऽजःतो एक

जनालाई दे ख, जसको िशरमा सुनको मुकुट िथयो र हातमा एउटा धािरलो हँिसया
िथयो। १५ अक

एउटा ःवगर्दूत मिन्दरबाट बािहर आए, र बादलमािथ

र् ोस्,
बःनुहन
े ाई चक सोरले भने, “तपाईंको हँिसया िलनुहोस्, र कटनी गनुह
ु ल

िकनिक कटनीको समय आएको छ, िकनभने पृथ्वीको बाली पूरै पािकसकेको
छ।” १६ यसरी बादलमािथ बःनुहन
े े आफ्नो हँिसया पृथ्वीमािथ चलाउनुभयो,
ु ल

अिन पृथ्वीको कटनी भयो। १७ अिन ःवगर्मा भएको मिन्दरबाट एउटा अक

ँ पिन एउटा धािरलो हँिसया िथयो। १८ तब
ःवगर्दूत बािहर आए। ितनीसग
वेदीबाट अक ःवगर्दूत आए, जसको आगोमािथ शिक्त िथयो। धािरलो हँिसया
िलनेलाई चक सोरले ितनले भने, “ितॆो धािरलो हँिसया चलाऊ, र पृथ्वीका

अंगूरका झुप्पाह

जम्मा गर, िकनिक पृथ्वीका अंगूर पूरै पािकसकेका छन्।”

१९ ती ःवगर्दूतले आफ्नो हँिसया पृथ्वीमा चलाए, र पृथ्वीका अंगूरको फसल

जम्मा गरे , र त्यसलाई परमेँवरका बोधको ठू लो दाख-कुण्डमा फािलिदए। २०

सहर

बािहरको

दाख-कुण्डमा

ती

अंगूर

कुिल्चए, दाख-कुण्डबाट

रगत

िनिःकबग्यो। त्यो रगत घोडाको लगामसम्म पुग्ने गरी गिहरो िथयो, र तीन सय
िकलोिमटरसम्म फैिलएको िथयो।" र ूकाश १९:११-१८ "११ मैले ःवगर्

उयेको दे ख र त्यहाँ एउटा सेतो घोडा िथयो। त्यसमािथ सवार हुनहु न
ु े
“िवँवासयोग्य” र “सत्य” कहलाइनुहन्ु छ। धािमर्कतामा उहाँले इन्साफ र यु

ँ ा आगोका ज्वालाजःता िथए, र उहाँका िशरमा धेरै
गनुह
र् न्ु छ। १२ उहाँका आख
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राजमुकुट िथए। उहाँमा एउटा नाउँ अि त िथयो, जो उहाँलाई बाहेक अ
कसैलाई थाहा िथएन। १३ उहाँले रगतमा चोबिलएको पोशाक पिहरनुभएको
िथयो, र उहाँको नाउँ “परमेँवरको वचन” िथयो। १४ ःवगर्का सेनाह

सेता र

ःवच्छ मलमलका वःऽ पिहिरई सेता घोडाह मा चड़े र उहाँको पिछपिछ लागे।
१५ जाितजाितह लाई ूहार गनर् उहाँको मुखबाट धािरलो तरवार िनःकन्छ, र

उहाँले

फलामको

डन्डाले

ितनीह मािथ

शासन

गनुह
र् न
े ।
ु छ

सवर्शिक्तमान्

परमेँवरका बोधको दाख-कुण्ड उहाँले कुल्चनुहन्ु छ। १६ उहाँका पोशाक र
ितयामा “राजाह का राजा र ूभ ुह का ूभ ु” अि त छ। १७ तब मैले एउटा

ःवगर्दूत सूयम
र् ा उिभरहेका दे ख। ितनले मध्य आकाशमा उ ने सबै पक्षीह लाई

चक सोरले यसो भने, “आओ, परमेँवरको ठू लो भोजमा भेला होओ। १८
ितमीह ले राजाह , कप्तानह , शिक्तशाली मािनसह

र घोडाह

र तीमािथ

सवार हुनह
े , फुक्का र कमारा-कमारीह , ठू ला र साना सबैको मासु
खानेछौ।”

ूकाशको

पुःतकको

सु दे िख

नै

अन्तसम्ममा

लेिखएको

ूत्येक

भिवंयवाणीको िनणार्यक िबन्दु नै येशूको आगमनको बारे मा िथयो। "जो थुमा

मािरनुभएको िथयो" (ूकाश ५:१२) अब राजाह का राजा र ूभ ुह का ूभ ु

भएर आउनुहन
ु ेछ (ूकाश १९:१६)। जसले उहाँका जनह लाई आति त
बनाए,

दवाए,

सताए

ती

शऽुह लाई

उहाँले

१७:१४)। पापको ज्यादतीले गदार् महान् क

परा

गनुह
र् न
ु ेछ

(ूकाश

पाइरहे का उहाँ जनह लाई

उहाँले उ ार गनुर् हुनेछ र उहाँको घरमा वा राज्यमा राजिकय शानसको साथ
र् न
ःवागत गनुह
ु ेछ। असल र खराबको बीचमा भइरहे को महान् सं घषर् वा

न्

अब सदाको िनिम्त अन्त्य गनुह
र् न
ु ेछ। यस सं सारलाई नयाँ बनाइनेछ र मुिक्त
पाएकाह

ु ँग सदासबर्दा रहनेछन् (ूकाश २१:१-४)।
उहाँका ूभस

ूकाश २२:७ (साथै ूकाश २२:१२,१७ र २०)मा येशूले भ ुहन्ु छ "हे र, म

िछ ै आउँदैछु! जसले यस भिवंयवाणीको पुःतकमा लेिखएको अनुसार पालन

गछर् त्यो धन्य हो" ( पान्तिरत)। यसकारण, सारा मानव जाितको िनिम्त

येशूको अिन्तम आ ान यही हो िक उहाँको ूेमलाई महण गर, उहाँको
अनुमहलाई

ःवीकार

गर

र

उहाँको

सत्यलाई

प

ाएर

उहाँको

िछ ो

आगमनको िनिम्त तयार होऊ। ूकाशको पुःतक येशूको आमन्ऽणलाई

२०३

उल्लेख गरे र अन्त्य गदर्छ, "आत्मा र दुलही भन्छन् 'आउनुहोस्!' जसले
सुन्दछ उसले 'आउनुहोस्' भनौस!'" (ूकाश २२:१७

पान्तिरत)।

ु े उहाँकहाँ
सबै जना जसले अनन्त जीवनको खोजी गछर् हाॆो ूभल

आउन आ ान गनुह
र् न्ु छ। अिन हामी जो जो उहाँको मुिक्तको सन्दे शको

आ ानलाई महण गरे काछ

र उहाँको आगमनको िनिम्त उत्सुकतापूवक
र्

पिखर्रहे काछ हामीलाई पिन उहाँसँग िमलेर उहाँको ूेम अ लाई सुनाएर महण
गराउन उहाँले आ ान गनुह
र् न्ु छ। उहाँलाई िवँवास गछु र् भ ेह लाई उहाँको
िछ ो आगमनको सन्दे श सुनाएर सं सारलाई तयार पानर् उहाँले पठाउनुहन्ु छ।

यस सं सारमा उहाँको लआयमा उहाँसँग सहभागी हुन ु जःतो सं तिु दायककाम
अ

कुनै पिन छै न। मुिक्तको योजनामा उहाँले तयार पानुभ
र् एको अिन्तम

युगको सन्दे श सुनाउन उहाँसँग सहकायर् गनुर् जःतो उपलब्धीमूलक काम अ
के होला?

यूह ाले दुई हजारवषर् अिघ येशू भी

िछ ै आउनुहोस् भिन आमह

गरे का िथए। मािनस मरे पिछ के हुन्छ भ े हाॆो बुझाइ अनुसार हाॆै मृत्युपिछ
ु ो अथर् के हो? यसले गदार् येशू भी को िछ ो
पिन उहाँको आगमन िछ ो हुनक
आगमनलाई कसरी बुझाउँछ?

३. युगको अन्तको िनिम्त ूकाशको पुःतकको सन्दे श
ूकाशको पुःतकको मूल सार १४ अध्याय हो। मानव इितहासमा

बाँिचरहे का परमेँवरका जनह को िनिम्त यो अध्याय अत्यन्तै उल्लेखिनय पमा
ध्यान िदनुपन अध्याय यो हो। यसले मानव जगतको िनिम्त परमेँवरको
अिन्तम िदन वा युगको सन्दे शलाई खुलाउँछ। परमेँवरका जनह

र सारा

मानव जाितको िनिम्त युगको अन्तको समयको सन्दे श अत्यन्तै िनणार्यक
सन्दे श हो।

येशू भी को आगमनको िनिम्त िचऽण गनर् के िचन्ह वा ूितक ूकाश

र्ु ोस्, "१४ अिन मैले हेर, र एउटा सेतो
१४:१४-२०मा ूयोग गिरएको छ? हेनह

बादल र त्यसमािथ बःनुभएको मािनसको पुऽजःतो एक जनालाई दे ख, जसको

िशरमा सुनको मुकुट िथयो र हातमा एउटा धािरलो हँिसया िथयो। १५ अक

एउटा ःवगर्दूत मिन्दरबाट बािहर आए, र बादलमािथ बःनुहन
े ाई चक सोरले
ु ल

भने, “तपाईंको हँिसया िलनुहोस्, र कटनी गनुह
र् ोस्, िकनिक कटनीको समय

२०४

आएको छ, िकनभने पृथ्वीको बाली पूरै पािकसकेको छ।” १६ यसरी बादलमािथ

बःनुहन
े े आफ्नो हँिसया पृथ्वीमािथ चलाउनुभयो, अिन पृथ्वीको कटनी भयो।
ु ल
१७ अिन ःवगर्मा भएको मिन्दरबाट एउटा अक

ःवगर्दूत बािहर आए।

ँ पिन एउटा धािरलो हँिसया िथयो। १८ तब वेदीबाट अक ःवगर्दूत
ितनीसग
आए, जसको आगोमािथ शिक्त िथयो। धािरलो हँिसया िलनेलाई चक सोरले

ितनले भने, “ितॆो धािरलो हिँ सया चलाऊ, र पृथ्वीका अंगरू का झुप्पाह

जम्मा

ू ले आफ्नो
गर, िकनिक पृथ्वीका अंगरू पूरै पािकसकेका छन्।” १९ ती ःवगर्दत

हँिसया पृथ्वीमा चलाए, र पृथ्वीका अंगूरको फसल जम्मा गरे , र त्यसलाई
परमेँवरका बोधको ठू लो दाख-कुण्डमा फािलिदए। २० सहर बािहरको दाख-

कुण्डमा ती अंगूर कुिल्चए, दाख-कुण्डबाट रगत िनिःकबग्यो। त्यो रगत घोडाको
लगामसम्म पुग्ने गरी गिहरो िथयो, र तीन सय िकलोिमटरसम्म फैिलएको

िथयो।"

येशू भी को पुन आगमनलाई व्याख्या गनर् बाइबलभिर कटनी र

फसलको ूितक वा िचन्हलाई ूयोग गिरएको छ (म ी १३:३७-४३, मकूर्स

४:२९)। पाकेको अ को फसलले धमीर्ह को उ ारलाई जनाउँछ भने धेरै

पाकेको अ ुरको कटनीले दु ह को नाशलाई ूकाश १४ले बुझाउँछ। ूकाश

१४:६-१२मा यस सं सारको अिन्तम कटनीको समयको िनिम्त पु ष र

ीलाई

तयार पानर् अिन्तम िदनको सन्दे श समावेश भएको छ।
ूकाश १४:६,७ पढ्नुहोस्। यी दुई पदह मा के मूल िवषयबःतु

समेतेको सन्दे श छ? यी पदह को पिरवेशमा हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह को

पिहचान बुझाउन कसरी सहयोग गदर्छ? हेनह
र्ु ोस् "६ अिन अक ःवगर्दूतलाई

मध्य आकाशमा उिड़रहेका मैले दे ख। पृथ्वीमा रहने हरे क जाित, कुल, भाषा र
ँ िथयो। ७ ितनले चक
मािनसलाई घोषणा गन अनन्त सुसमाचार ितनीसग

ँ डराओ, र उहाँलाई मिहमा दे ओ। िकनिक उहाँका
ःवरमा भने, “परमेँवरसग
इन्साफको

घड़ी

आएको

छ।

बनाउनुहन
े ाई दण्डवत् गर।”
ु ल
मािनसह

ःवगर्, पृथ्वी, समुि

र

पानीका

मूलह

जीवनको लआयको अथर् खोिजरहने एक्काइस शताब्दीको

पुःतालाई ूकाश १४मा उल्लेिखत पिहलो ःवगर्दूतको सन्दे शलाई ध्यान िदन
आ ान गदर्छ। यसले परमेँवरको अनुमहको सुसमाचार ूःतुत गदर्छ जसले
सबै मािनसह लाई क्षमा उपलब्ध गराइएको सन्दे श छ। पापले गदार् हामी
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िनराश र दोषी मनिःथित भएका मािनसह लाई पापलाई धुने सन्दे श यसमा छ

भने परमेँवरमा रहन चाहनेह लाई पापसँग िजत्न शिक्त ूदान गन बाचा
िदइएको छ। ूत्येक मािनसको आत्मसम्मानको आधार यस सन्दे शमा छ
िकनभने भी ले हामीलाई सृि

र् यो। येशूले
गनुभ
र् यो र हामीलाई उ ार गनुभ

गदार् नै हाॆो जीवन अथर्मूलक र मह वपूणर् छ भनेर उपरोक्त सन्दे शले

दे खाउँदछ। एक िदन परमेँवरले गन अिन्तम न्यायमा सबै खालका अन्याय,

अत्याचार, आत , पीडा आिदको अन्त हुनेछ भनेर पिहलो ःवगर्दूतको सन्दे शले

ठोकुवा गदर्छ। यो अत्यन्तै िवँवासै गनर् नसिकने खुशीको खबर हो िकनभने

अधमीर्, पापी, अत्याचार, खराब र दु

सध रिहरन्दै न भनेर यसले बताउँदछ।

"िवशेष गरे र भ प
ु दार् यस सं सारमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह लाई

परमेँवरको वचनको िचराख बोक्ने र पहरादारको

पमा ःथािपत गिरएको छ।

पतन हुन लागेको सं सारमा अिन्तम चेतावनीको सन्दे श िदन ितनीह लाई िजम्मा
लगाइिदएको छ। ितनीह मा परमेँवरको वचनबाट अचम्मको चिम्कने ज्योित
चिम्करहेको हुन्छ। ितनीह लाई अत्यन्तै गिम्भर मह वपूणर् काम सुिम्पएको छ-

पिहलो, दोॐो र तेॐो ःवगर्दूतका सन्दे शह को घोषणा। यो भन्दा अक कुनै

मह वपूणर् काम छै न। एडभेिन्टःटह को ध्यान त्यसबाहेक अ
लगाइरहनुह ु ।"-एलेन

जी

ाइट,

इभान्जिलजम्,

पृऽ

कुनै कुरामा

११९,१२०बाट

पापन्तिरत।

ँ बुझ्नु
४. परमेँवरको सन्दे श अझै पूरै राॆोसग

सारा मानव जगतको िनिम्त येशूको मुिक्त िदने अनुमहको पुणत
र् ालाई

ूकाशको पुःतकले ूःतुत गरे को अिन्तम िदनको सन्दे शले दे खाउँदछ (ूकाश
१४:६)। हामीले जे गरे तापिन परमेँवरको भय वा उहाँलाई ौ ा िदन यस
सन्दे शले गिम्भर आ ान गदर्छ। उहाँका आ ाह लाई आदर गनर् र उहाँले

गनुह
र् न
ु े न्यायको पिरूेक्षमा उहाँको व्यवःथालाई पालन गनर् गिम्भर हुन त्यस

सन्दे श िदइएको िथयो (ूकाश १४:६)। "परमेँवरको भय" मा ु भनेको
हामीले जे सोच्छ त्यसले हाॆो मनिःथित परमेँवरूित कःतो छ सो दे खाउनु
हो। परमेँवरलाई खुशी पानर् र हाॆो सम्पूणर् सोचिबचार र िबयाकलापमा

उहाँलाई ूाथिमता िदनु नै उहाँूित हाॆो ौ ा रहे को दे खाउँछ। परमेँवरका

वचन, नीित, आ ाह लाई पालन गरे र असल र धमीर् जीवन िबताउने
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मनिःथितमा पानुर् नै परमेँवरको भय मा ु हो (िहतोपदे श ३:७, ूेिरत ९:३१,
१ पऽुस २:१७)। परमेँवरलाई "मिहमा दे ऊ" भनेर पिन यस सन्दे शले

हामीलाई आमन्ऽण गदर्छ। हाॆो जीवनको ूत्येक पक्षसँग परमेँवरलाई
कसरी सम्बन्ध राख्दै चल्छ त्यसले परमेँवरको मिहमा गछर् िक गदन भनेर

दे खाउँदछ।

परमेँवरको भय मा ु वा उहाँूित अगाढ ौ ा राख्नु र उहाँको मिहमा

र्ु ोस्,
गनुर् भनेको के हो भनेर दे हायका पदह ले कसरी िसकाउँदछ? हेनह
उपदे शक १२:१३,१४ "१३ अब सबै कुरा सुिनएका छन्– कुराको िनंकषर् यही

हो। परमेँवरको भय राख र उहाँका आ ाह
गनुप
र् न सारा कतर्व्य यही नै हो।

पालन गर। िकनभने मािनसले

१४ िकनिक हामीले गरे को हरे क काम,

असल होस् वा खराब होस्, ूत्येक गुप्त कुरासमेत सबैको न्याय परमेँवरले

गनुह
र् न
े ।" र १ कोरन्थी ६:१९,२० "१९ ितमीह को शरीर पिवऽ आत्माको
ु छ

मिन्दर हो, जुन पिवऽ आत्मा ितमीह ले परमेँवरबाट पाएका छौ, र उहाँ
ितमीह िभऽ वास गनुह
र् न्ु छ भन्ने के ितमीह लाई थाहा छै न? ितमीह
आफ्नै होइनौ। २० ितमीह

ःवयम्

मोल ितरे र िकिनएका हौ। यसकारण ितमीह का

शरीरमा परमेँवरको मिहमा गर।"

परमेँवरको नीित वा आ ालाई मानेर नैितक िजम्मेवािरबाट टाढा

रहन

चाउन करौड मािनसह ले आफू कसै ूित िजम्मेवार नभएको ठान्दछ

तर यो न्यायको घडीको सन्दे शले हामी जे गछ त्यसको लेखाजोखा हामी

िदनुपछर् वा हाॆो कामको िजम्मेवारी हामीले िलनुपछर् भनेर दे खाउँदछ।
परमेँवरूित ौ ालु हुने, उहाँको आ ा वा नीित मा े र न्यायको बीचमा हुने
मनिःथितको

सम्बन्ध छ। जब हामी येशूले िदनुभएको मुिक्तलाई आत्मसात्

गरे र उहाँसँग सम्बन्ध रािख छोड्छ तब उहाँको आ ा पालन गनुर् वा उहाँको

िनितमा िहँड्नु त्यसको फल हुनजान्छ। उहाँको धािमर्कताले माऽ परमेँवरले

गनुह
र् न
ु े न्यायको फैसलाबाट हामी पार हुनसक्छ र उहाँकै धािमर्कतामा हामी

सुरिक्षत छ । उहाँकै धािमर्कताको कारण हामी जे गरे तापिन उहाँको नाउँलाई
मिहमा िदने खालको जीवन िवताउँछ ।

परमेँवरको सत्य आराधनाको मूल आधार के हो र साबथको

अवधारणाले त्यसलाई कसरी ूितिबम्ब गदर्छ? हेनह
र्ु ोस् दे हायका केही पदह :

ूकाश १४:७ "ितनले चक

ँ डराओ, र उहाँलाई
ःवरमा भने, “परमेँवरसग
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मिहमा दे ओ। िकनिक उहाँका इन्साफको घड़ी आएको छ। ःवगर्, पृथ्वी, समुि
र पानीका मूलह

बनाउनुहन
े ाई दण्डवत् गर।", ूकाश ४:११ “हे हाॆा ूभ ु
ु ल

र परमेँवर, तपाईं मिहमा, आदर, र शिक्त महण गन योग्यको हुनहु न्ु छ, िकनभने

सबै कुरा तपाईंले नै सृिंट गनुभ
र् एको हो, र तपाईंकै इच्छाबमोिजम ती

अिःतत्वमा आए, र ितनको सृिंट भयो।”, उत्पि

पृथ्वी र ितनमा भएका सबै कुरा बनाइिसि ए।

२:१-३ "१ यसरी आकाश र

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

र् एका
िदनुभयो र त्यसलाई पिवऽ तुल्याउनुभयो, िकनभने आफूले सृिंटमा गनुभ

सारा कामबाट यसै िदनमा उहाँले िवौाम िलनुभयो।" र ूःथान २०:८-११
"८ “शबाथ-िदन पिवऽ मान्नुपछर् भनी याद राख्नू।

गरे र आफ्ना सबै काम गनू,र्

९ छ िदनसम्म पिरौम

१० 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। ११ ि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।"
शैतानले साबथमािथ आबमण गरे को छ िकनिक उसलाई थाहा छ
िक सृि कतार् परमेँवरको आराधना गन खास कारण साबथको गिरमाले हो।
यसले येशू भी
ीह

ु न्ु छ भनेर उहाँलाई उचाल्दछ र सारा पु ष र
सृि कतार् हुनह

जहाँ भएतापिन ःवगर् र पृथ्वी सृि

गनुर् हुनेलाई आराधना गर भनेर

साबथले नै आ ान गदर्छ (ूकाश १४:७)। िवकासवाद िस ान्त अथार्त ् शुआम
जीवदे िख पशु भएर मािनसमा िवकास भयो भ े किठत वा अनुमािनत िव ानको
िखलाफमा साबथ बोल्दछ। हामीलाई सृि
जीवनको साथर्क वा अथर्मूलक ब

आ ान गदर्छ।

गनुह
र् न
ु े र उहाँले गदार् नै हाॆो

पुगेको येशूको आराधना गनर् साबथले नै

सनातन सृि कतार् हाॆो परमेँवरमाऽ हाॆो आराधनाको योग्य छ भनेर
ूमािणत गन र सम्झना गराउने साबथको गिरमा कितको मह वपूणर् छ सो
सोच्नुहोस्। परमेँवर हाॆो सृि कतार् हुनहु न्ु छ भनेर हप्ताको एक िदन उहाँको
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आराधना गनर् उहाँले िदनुभएको सन्दे शको अगािड अ

िशक्षादीक्षाको साथर्कता

के छ र? (वा उहाँ हाॆो सृि कतार् हुनहु न्ु छ भनेर हप्ताको एकिदन उहाँको
आराधना गनर्चाही ँ नचाहने अ अनेक धमर्दशर्न आिदह मा झुमेर बःदा उहाँको
मिहमा वा आदर कितको हुन्छ र?)।

५. परमेँवरको अिन्तम अिपल वा आमह
दे हायका पदह बाट आित्मक वा अध्याित्मक बेिबलोनको बारे मा हामी

के िसक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, ूकाश १४:८ "अिन एउटा अक

ःवगर्दूत, अथार्त ्

दोॐाचािहँ यसो भन्दै पिछपिछ लागे, “पतन भयो! जाित-जाितलाई आफ्नो

व्यिभचारका बोधको म

िपउन लाउने महान् बेिबलोनको पतन भयो।”, ूकाश

१७:१-६ "१ ती सात कचौरा िलने सात ःवगर्दूतह मध्ये एक जनाले मकहाँ

आएर मलाई भने, “यता आऊ, म ितमीलाई धेरै पानीह मा बसेकी त्यस महा
ँ
वेँयालाई िदइएको इन्साफ दे खाउनेछु। २ त्यससग
पृथ्वीका राजाह ले

व्यिभचार गरे का छन्, र पृथ्वीका बािसन्दाह

त्यसका व्यिभचारको म ले

मातेका छन्। ३ अिन ितनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा उजाड-ःथानिभऽ
लगे। त्यहाँ सात वटा िशर र दश वटा सीङ भएको ईँवर-िनन्दाका नाउँह ले

भिरपूणर् भएको चहिकलो रातो र को पशुमािथ बसेकी एउटी ःऽीलाई मैले
दे ख। ४ त्यस ःऽीले बैजनी र चहिकलो रातो लुगा लाएकी िथई, अिन त्यो सुन,

रत्न र मोतीह ले िस ािरएकी िथई, र िघनलाग्दा कुरा, अथार्त ् त्यसका
व्यिभचारका अशु

कुराह ले भिरएको एउटा सुनको प्याला हातमा िलएकी

िथई। ५ त्यसको िनधारमा एउटा नाउँ लेिखएको िथयो: रहःय पृथ्वीका

वेँयाह

र िघनलाग्दा कुराह की आमा महान् बेिबलोन। ६ अिन मैले त्यस

ःऽीलाई सन्तह को रगत र येशूका शहीदह को रगत िपएर मातेकी दे ख।
ँ " र ूकाश १८:१-४ "१ यसपिछ ठू लो
त्यसलाई दे खेर म सा॑ै अचिम्मत भए।

अिधकार भएका अकार् एउटा ःवगर्दूत ःवगर्बाट तल आइरहेका मैले दे ख।
ितनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। २ ितनले यसो भनेर शिक्तशाली सोरले

कराए: “महानगरी बेिबलोनको पतन भयो, यो महानगरी भूतह को वासःथान,
हरे क अशु

आत्मा, र हरे क अशु

तथा घृिणत पक्षीको अखड़ा भएको छ। ३

िकनिक सबै जाितह ले त्यसको अशु

कामवासनाको म

िपएका छन्, र

ँ व्यिभचार गरे का छन्, र पृथ्वीका व्यापारीह
पृथ्वीका राजाह ले त्यससग
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त्यसको िवलािसताको ूभावले धनी भएका छन्।” ४ तब मैले ःवगर्बाट यसो

भिनरहेको अक आवाज सुन: “हे मेरा मािनस हो, त्यसबाट िनःकेर आओ, नऽता

ँ ितमीह
त्यसका पापह सग

पिन सहभागी हुनछ
े ौ, र त्यसका िवपि ह

भोग्नेछौ।"

ितमीह

ूकाशको पुःतकमा उल्लेख गरएको "बेिबलोन" के को ूितक हो सो

जा ु ज री छ। बेिबलोन आफै आधुिनक इराकको नाउँ हो तर ूकाशको
पुःतकमा बेिबलोन भ े शब्द कुनै भौगोिलक वा राि य क्षेऽ वा शिक्तलाई

सम्बोधन गिरएको छै न। बेिबलोनको अथर् ती असत्य धमर् वा दशर्नह

हुन ्

जुन मािनसह का दशर्न वा ूयासले आिवँकार गरे का वा उब्जाएका हुन्छन्,
परमेँवरको व्यवःथालाई वेवाःता गरे र मािनसह ले नै बनाएका परम्परा,
िरितिथित

वा

िशक्षादीक्षाह

हुन ्

सं ःकारह

र

मािनसह लाई

पतनितर

लाग्ने

झुटो

्
हुन।
यस खालको बेिबलोनीय चिरऽले मानव जाितलाई नै

महान् भनेर उचाल्दछ, आफूले नै िनधार्रण गरे का धािमर्कता वा धमर्कमर्लाई

ूाथिमकता िदन्छ तर सृि कतार् र मुिक्तदाता येशू र यस सं सारमा उहाँको

पापरिहत जीवनभन्दा आफूलाई उच्च ःथानमा राख्दछ। यसले परमेँवरका

आदे श

वा

आ ाह लाई

भन्दा

मानव

िनिमर्त

धमर्

र

धमर्ग ु ह का

िशक्षादीक्षाका आदे शह लाई मािथ राख्दछ। ई.पू. ६०० शताब्दीको बेिबलोन
र् ाई
साॆाज्य वा सभ्यता मूतीर् नै मूतीर्ह को दे शको राजधानी िथयो, त्यहाँ सूयल
भगवान भनेर त्यसको पूजा गिरन्थ्यो। मािनस अमर छ वा किहल्यै पिन मदन

भ े बाइबलसँग बािझने गलत िशक्षा त्यस साॆाज्यका मािनसह मा लोकिूय

िथयो। पौरािणक बेिबलोनको धािमर्क रीितिथित र आराधनामा ती गलत
धािमर्क प ित मािनसह ले चालै नपाइ घुसेको िथयो।

यस मनर् लािगरहे को

सं सारमा परमेँवरको अिन्तम सन्दे श छ त्यो हो येशूको सन्दे श र उहाँको
धािमर्कता। यसमा ःवगर्को ूितध्वनी घिन्कएको छ "महान् बेिबलोनको पतन
भयो, पतन भयो...मेरा जनह

उनबाट िनःकेर आऊ" (ूकाश १८:२,४)।

येशू भी को सन्दे शलाई पूणत
र् ा िदएर ूचार गनर् र उचाल्न परमेँवरले सेभेन्थ-

डे एडभेिन्टःट चचर्लाई ठ

ाउनुभएको छ। येशूलाई मािथ राख्नु भनेकै उहाँले

िसकाउनुभएका ूत्येक िशक्षादीक्षालाई उच्च ःतरमा उचाल्नु हो। "बाटो,
सत्य, र जीवन मै हुँ" (यूह ा १४:६) भ े येशूको घोषणा गनुर् हो।
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बेिबलोनका गलत िशक्षा वा धािमर्क प ितलाई भन्डाफोर गरे र त्यसको िबपिरत

येशूले िसकाउनुभएको सत्यको िसकाउन नै बेिबलोनबाट बािहिरनु हो।

ूकाश १४:७,९-११मा परमेँवरको सरासर िवरोध गन आराधना

र्ु ोस्,
शैलीमा बाइबलको अनमेल बःतुह लाई पूजा गरे को दे खाइएको छ? हेनह

ँ डराओ, र उहाँलाई मिहमा दे ओ।
"७ ितनले चक सोरमा भने, “परमेँवरसग

िकनिक उहाँका इन्साफको घड़ी आएको छ। ःवगर्, पृथ्वी, समुि र पानीका
मूलह

बनाउनुहन
े ाई दण्डवत् गर।”...९ त्यसपिछ तेॐा ःवगर्दूत चक सोरले
ु ल

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

मूितर्लाई पुज्यो र िनधार वा हातमा त्यसको छाप िलयो भने, १० त्यसले पिन
उहाँका बोधको कचौरामा केही निमसाई तयार गिरएको परमेँवरका बोधको
कड़ा म

िपउनेछ, र पिवऽ ःवगर्दूतह

र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा

त्यसलाई यातना िदइनेछ। ११ ितनीह का यातनाको धू वाँ सदासवर्दा मािःतर
गइरहनेछ। ितनीह

यी नै हुन ् जसले त्यो पशु र त्यसको मूितर्लाई पूजा गछर्न,्

र त्यसका नाउँको छाप िलन्छन्। ितनीह ले िदनरात किहल्यै पिन आराम
पाउनेछैनन्।”

ूकाशको पुःतकमा दुई फरक खालका आराधनालाई औ ंल्याइएको

छ-सृि कतार् परमेँवरको आराधना र पशुको आराधना। आराधना गन यी दुई
तिरकाह

परमेँवरले ःथापना गनुभ
र् एको आराधनाको िदन वा सत्य अथार्त ्

सही साबथ र त्यसको नक्कल वा बदलीमा घुसाएको आइतबारे साबथ।
परमेँवरले ःथापना गनुभ
र् एको साबथले यी कुराह को ूितिनिधत्व गदर्छ:

मानव जगतलाई नभइ नहुने िबौाम, येशू भी

हाॆो सृि कतार्, मुिक्तदाता र

आउनेवाला राजाको सुिनिँचता र सुरक्षा। तर त्यसको िबपिरत नक्कली
साबथले मािनसको तकर् वा धमर्दशर्नले ूःतुत गरे को आधारमा गलत िदनलाई
साबथ भनेर सृि कतार्को गिरमा, इज्जत र पिहचानलाई लत्याएर त्यस िदनमा
आराधना गनर् आदे श िदइन्छ।

ूकाश १४:१२ पढ्नुहोस्। ूकाश १४:११को सन्दभर्मा यस पदले

के भ

खोिजरहेको छ? परमेँवरको व्यवःथा र अनुमहलाई यस पदले कसरी

खुलासा गरे को छ? परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह

नीितमा अलग गनर् नहुने पक्षह

र अनुमह उहाँको

् हेनह
िकन हुन?
र्ु ोस्, "परमेँवरका आ ाह

पालन गन र येशूमािथ िवँवास राख्ने सन्तह को धैय र् धारण यसैमा छ।"
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उपसं हार:
थप जानकारी:
छु

जसरी पौरािणक इॐाएललाई परमेँवरले बोलाउनुभयो वा

ाउनुभयो त्यसरी नै वतर्मान समया उहाँले उहाँको चचर्लाई यस सं सारको

िनिम्त

ज्योित

उिभयुन ्

बनेर

भ े

उहाँको

चाहना

छ।

सत्यलाई

शिक्तशाली पमा बुनेर-ूथम्, दोॐो र तेॐो ःवगर्दूतह का सन्दे शह
उहाँले अ

चचर् वा सम्ूदाय वा िडनोिमनेशनह

ारा-

र सं सारबाट अलग राखेर

एडभेिन्टःट चचर्लाई उहाँको पिवऽ सम्मुखमा आफैलाई राख्नुभएको छ।
एडभेिन्टःट

चचर्का

भक्तह लाई

परमेँवरको

व्यवःथाको

भन्डारह

बनाउनुभएको छ र यस समयको िनिम्त भिवंयवाणीका महान् सत्यह
ितनीह लाई

सुिम्पएको

भिवंयवक्ताह

छ।

जसर

पौरािणक

इॐाएलमा

परमेँवरले

ारा मािनसह लाई आफ्नो पिवऽ वचन िदनुहन्ु थ्यो त्यसरी नै

यस सं सारमा उहाँका सत्यह लाई सं चार गनर् एडभेिन्टःटह लाई पिवऽ िजम्मा
िदइएको छ।

"ूकाश १४ अध्यायमा उल्लेिखत तीन ःवगर्दूतह ले ितनीह लाई

दे खाउँछ जसले परमेँवरको ज्योित वा आत्म ानमा पाएका सन्दे शह लाई

महण गदर्छ र सं सारको कुना काप्चामा सबैलाई चेतावनीको घन्टी बजाउन
उहाँका सेवकह

भएर फैिलन्छन्। आफ्नो पिछ लाग्ने भक्तह लाई येशूले यो

र् न्ु छ 'ितमीह
घोषणा गनुह

सं सारका ज्योित हौ' म ी ५:१४। कलभिरको

बुसमा टाँिगएको येशूलाई महण गन ूत्येकलाई उहाँले यसरी बोल्नुहन्ु छ: 'हे र

मािनसको मोल कःतो अमूल्यको छ। "सारा सं सारमा जाऊ र ूत्येक

ूाणीलाई सुसमाचार ूचार गर।" मकूर्स १६:१५। यस काममा कुनैले पिन
बाधा िदनुहँद
ु ै न। हाॆो समयको िनिम्त यो अत्यन्तै मह वपूणर् काम हो। यसले

अनन्त समयसम्म ूभाव पादर्छ। जुन बिलदानले मुिक्त िदलाएर येशूले

मािनसह लाई आफ्नो अगाढ ूेम दे खाउनभयो त्यही ूेम उहाँका भक्तह मा
भयो भने ितनीह

पिन सुसमाचार सुनाउने काममा सिबय हुनसक्छन्।

"ूत्येक मािनस जसले उहाँमा आफ्नो जीवन अपर्ण गछर् अत्यन्तै

हिषर्त भएर भी ले महण उसलाई गनुह
र् न्ु छ। उहाँले नै मानव जाितलाई

परमेँवरसँग एकताको सुऽमा बाँध्नुहन्ु छ। त्यस ूिबया ारा उहाँले सं सारलाई

उहाँले िलनुभएको ूेमको अवतारको रहःय सं चार गनर् सक्नुहन
ु ेछ। यसको

बारे मा चचार् गनुह
र् ोस्, ूाथर्ना गनुह
र् ोस्, गीत गाउनुहोस्, उहाँको सत्यको
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सन्दे शले

यस

सं सार

भनुह
र् ोस्

र

आफ्ना

जोडकातोडले सुनाउनुहोस्।"-एलेन जी
५८,५९बाट

क्षेऽह भन्दा

बािहर

ाइट, काउिन्सलस् फर द चचर्, पृ.

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

गएर

ूकाश

१४मा

उल्लेख

गरे को

ःवगर्दूतह का

तीन

सन्दे शह ले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को मूल िवषयबःतुलाई
कसरी िचनाउँछ?

आ.

ँ
ँ छ सो सोच्नुहोस्।
साबथको बारे मा र यसले केलाई औल्याउ

साबथ पालन गनुर् आ ा परमेँवरको िनिम्त कःतो मह वपूणर्
छ िक हामीले हाॆो जीवनको सात भागको एक भाग उहाँ

हाॆो सृि कतार् र मुिक्तदाता हुनहु न्ु छ भनेर याद गरोस् भनेर
छु

ाएको

माइलको

चाहनुहन्ु छ।

रफ्तारले

हाॆो

ूत्येक

हप्ता

सामु

साबथ

घन्टाको

आउँदछ।

हजार

यस

आत्म ानको सत्यले यो िदनको गिरमा र यसले कसलाई
ँ
ँ छ भनेर हामीलाई कसरी िसकाइन्छ?
औल्याउ

इ.

मािनसलाई िच बुझ्दो तिरकाले बेिबलोनको पतन र पशुको
छापको बारे को अवधारणा हामीले कसरी व्याख्या गन?

अथार्त ् मािनसको िच

नदुखाइकन यी सत्यह लाई कसरी

ूःतुत गन? हुन त हामीलाई थाहा छ हामीह ले जःतोसुकै
असल ूयास ारा यस बारे िसकाउन खोज्दा कोही न कोही

मािनसह को िच

दु:ख्न सक्छ भ े कुरा हामीले बुझ्नै

पछर्।

२१३

