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भजनसंग्रह ७८:४३-४८ ले इस्राएलीहरूलाई दासत्वबाट छुटाउनु अघि
घिश्रिाघि आइपरेको घवपघिहरूको बारेिा वर्णन गदणछ । हािी पढ्छौ :
“घिनीहरूले घिश्र देशिा परिेश्वरले देखाउनु भएको अलौघकक
कार्णहरू भुले अघन उहााँले जीवनिा गनुण भएको आश्चर्णजनक
कािहरू भुले । परिेश्वरले नदीहरूलाई रगििा पररर्ि
गराईरदनु भर्ो । जसले गदाण घिश्र वासीहरूले पानी घपउन
सकेनन् । परिेश्वरले फटेङ्ग्ग्राहरू पठाउनु भर्ो । जसले
घिश्रवासीहरूलाई टोके । परिेश्वरले भ्र्ागुिाहरू पठाउनु भर्ो
जसले घिश्रवासीहरूका जीवन नाश गरररदर्ो । परिेश्वरले
झूघसल्कीराहरू बालीिा पठाउनु भर्ो, अघन अन्र् उघिद्हरूिा
सलहहरू पठाउनु भर्ो । परिेश्वरले घिनीहरूको अङ्गुरहरू
अघसनाद्वारा नष्ट गराउनु भर्ो । अघन घहि वर्ाणद्वारा घिनीहरूको
राम्रो अङ्गुरको झर्ााँङ्गहरू नष्टपानुण भर्ो । परिेश्वरले घबिार र
अस्वस्ििाले घिनीहरूको पशुहरू िानुभ
ण र्ो ।” भजनसंग्रह
७८:४३-४८
कृपर्ा अब ध्र्ानपूवणक पद ४९ पढ्नुहोस् :
परिेश्वरले आफ्नो क्रोध घिश्रवासीहरूलाई देखाउनु भर्ो । उहााँले
आफ्ना ध्वंश गने दूिहरू घिनीहरूको घवरूद्ध पठाउनु भर्ो ।
भजनसंग्रह ७८:४९
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र्हााँ हािीलाई भघनएको छ घक घिश्रिा पने घवपघिहरुिा दुष्ट स्वगणदूिहरु
संलग्न घिए, जसको अिण घिनीहरू केवल प्रेि आत्िाहरू घिए । स्वगणिा
पक्कै पघन कुनै दुष्ट दूिहरू छैनन् जसले खुशीसाि परिेश्वरको इच्छा
पालन गछणन् ।
अब हािीले के घवपिीको सिर्िा इघजप्टिा दुष्ट स्वगणदूिहरूले के
गरररहेको घिए पिा लगाउन सक्छौं ?
प्रस्िान १२:१२ पदलाई अध्र्न गरौं,
“आज रािी ि घिश्रघभत्र पस्नेछु अघन पघहले जन्िेका िाघनसहरू
र पशुहरूलाई नष्ट गनेछ।ु र्स प्रकारले ि घिश्रका सबै
देविाहरूको न्र्ार् गनेछ,ु म परमप्रभु हुँ । प्रस्िान १२:१२
“आज रािी ि घिश्रघभत्र पस्नेछ.ु ..नष्ट गनेछ…
ु ि परिप्रभु हाँ ।” र्स
पदबाट र्ो स्पष्ट हन्छ घक दसौं घवपघि वा घिश्रिा जेठो सन्िानको
घवनाश परिप्रभुको न्र्ार् घिर्ो । पदले र्ो संकेि गदणछ घक प्रभु
व्र्घिगि रूपिा, प्रिक्ष्र्, घिस्रको सबै जेठा छोरालाई नष्ट गनुहण नेछ, िर
उही अध्र्ार्को
पद २३ ले के भन्छ पढौं:
जब परिप्रभु घिश्रिा पघहला जन्िेको छोराहरूलाई िानण जानुहनेछ
अघन ढोकाका फल्र्ाक अघन खाम्बाहरूिाघि रगि पोिेको देख्नु
हनेछ । िब परिप्रभुले त्र्स िरलाई रक्षा गनुण हाँनेछ । उहााँ िी
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ढोकाद्वारबाट जााँदा परमप्रभुले विनाशक शवि िी िरहरूिा पसेर
नाशगनणबाट रोक्नुहनेछ । प्रस्िान १२:२३
र्हााँ हािीसाँग पूर्णरुपिा घभत्री िस्स्वर छ; अिाणि् र्ो परिप्रभु हनुहन्न, जो
आफ्नो हािले जेठो छोरालाई नष्ट गनुहण न्छ िर अरु कोही जसलाई
"घवनाशक" भघनन्छ । र्ो को हो ? हािीलाई १ कोररन्िी १०:१० िा
घवनाशकिाणलाई अको सन्दभणिा उल्लेख गररएको छ:
अघन घिनीहरू िध्र्े कघिले गरे जस्िो गन्गन् पघन नगर अघन
घिनीहरू संहारकर्ाा स्वगणदूिद्वारा िाररए । १ कोररन्िी १०:१०
ग्रीकिा घवनाशकारी शब्दको अिण छ । एक संहारकिाण, त्र्ो हो (घवशेर्
रूपिा) एक घवर्ालु सपण - घवध्वंसक ।
र्ो इजरार्लको बारेिा हो जहााँ घिनीहरू िध्र्े केही घवनाशकले
िरुभूघििा ध्वस्ि पार्ो । फेरर र्ो पदिा नाशकिाण को हो भनेर स्पष्ट
वर्णन गरेको छैन । धेरै िाघनसहरूले सोच्दछन् घक र्ो उहााँ प्रभु नै
हनुहन्छ घकनभने, घिनीहरू भन्छन् घक उहााँ नै एक व्र्घि हो, जसले
उजाडस्िानिा िाघनसहरूलाई सजार् रदनुभर्ो । िैपघन प्रस्िान १२:२३
िा हेनुणहोस् घक र्ो प्रभु हन सक्दैन घकनघक उहााँ एक जना हनुहन््र्ो
जसले घवनाशकलाई घवनाश हनबाट बचाउनुभर्ो र रोक्नुभर्ो ।
प्रकाश ९:११ िा हािीसाँग घवनाशकारी सम्बन्धी अको सन्दभण रहेको छ :
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िी सलहहरुका राजा घिर्ो । त्र्ो राजा अर्ल खाडलको
स्िर्ादूर् घिर्ो । घहब्र भार्ािा उसको नाउाँ एविड्डोन घिर्ो ।
र्ूनानी भर्ािा त्र्सको नाउाँ अपोवियोन घिर्ो । प्रकाश ९:११
“एविड्डोन” अिवा “अपोवियोन”शब्दको अिण “घवनाशक” हो । त्र्सो
भए, अिल खाडलको र्ो स्वगणदूि घवनाशक हो । ऊ को हो ? बाइबल
आफैले र्सको बारेिा वर्णन गदणछ,
पााँचौ स्वगणदूिले आफ्नो िुरही बजार्ो । र्ि मैले आकाशिाट
एउटा र्ारालाई पृथ्िीमा झदै र्रेको देखें । त्यो र्ारालाई र्वहरो
प्िालको चािी ददइयो जुन प्िाल अर्ुलनीय खाल्डावर्र जान्छ ।
प्रकाश ९:१
िलाई लाग्छ स्वगणबाट पृ्वीिा खसेको र्ो िारा को हो भनेर स्पष्ट छ ।
र्ो शैिान हो । र सैिान एक घवनाशक हो !
एलेन ह्वाइटले हािीले बाइबलिा प्राप्त भएको र्स घवसर्लाई पुघष्ट
गनुणभएको छ । उनी भस्न्छन् घक धिणशास्त्रिा शैिानलाई घवनाशक
भघनएको छ ।
“शैिान भनेको परिेश्वर र िाघनसको ठूलो शत्रु हो । उसले
आफूलाई आफ्ना दूिहरू िाफफि ज्र्ोघििर् स्वगणदूिहरूिा
पररविणन गदणछ । धिणशास्त्रिा उसलाई घवनाशकारी, भाइहरूको
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दोर् लगाउने, धोकेबाज, झूटा, र्ािना रदने र हत्र्ारा भघनएको छ
।” (5T 137)
“शैिान घवनाशक हो” (Banner, March 1, 1905)
र्सको घवपररििा हािी हेदणछौं घक नाश गने बारेिा र्ेशू के भन्नुहन्छ ।
लुका ९:५६ “िाघनसको पुत्र चााँघह िाघनसजाघिको जीवन घलन
होइन िर बचाउाँन आएको हो ।”
आफैंिा िानविा धारर् गनणको लाघग, ख्रीष्टले शैिानको चररत्रको
घवपररि एक चररत्र प्रकट गनुणभर्ो । DA 25
सैिान घवनाशक हो, िर ख्रीष्ट पुनस्िाणपक हनुहन्छ । RH
Nov 26, 1895

र्रद ख्रीष्टले शैिानको घबरूद्धको चररत्र प्रकट गनुभ
ण र्ो भने, त्र्सोभए के
उहााँले कुनै सिर् शैिानको चररत्र प्रकट गरेर िाघनसहरूलाई नष्ट
गनुहण न्छ ि ? ख्रीष्टको कुन कािले उहााँले िाघनसहरूलाई नाश गनुहण न्छ
भनेर घसकार्ो ?
ऊहााँ िाघनसलाई उठाउन आउनुभर्ो । र्ो प्रदान गररर्ो घक
जसले ख्रीष्टलाई उसको व्र्घिगि िुघिदािाको रूपिा घवश्वास
गदणछ उसले िुघि पाउनुपदणछ । उहाुँले आफ्ना सिै कामहरूमा
मावनसहरूलाई यो वसकाउनुभयो वक उहाुँको काम भनेको
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मावनसहरुको जीिनलाई नष्ट र्नुा होइन र्र वर्नीहरूलाई
िचाउनु हो । {ST, July 2, 1896 par. 3}
ख्रीष्टका सबै कािहरूिा उहााँले िाघनसहरूलाई र्ो घसकाउनु भर्ो घक
नाश गनुण उहााँको काि होइन । िाघनसलाई उद्धार गरेर घपिाको इच्छा
प्रकट गनुण उहााँको लक्ष्र् घिर्ो ।
हराएकोलाई खोज्न र बचाउन ख्रीष्ट संसारिा आउनुभर्ो । जब
फररसीहरूद्वारा कर उठाउनेहरू र पापीहरूसाँग खाना खान्छ भनेर
अघभर्ोग लगाइएकोिा, उहााँले जवाफ रदनुभर्ो, "ि धिीलाई
बोलाउन आएको होईन, िर पापीहरूलाई पश्चािाप गराउन हो ।"
ऊहाुँ िचाउन आउनुभएको हो, नाश र्ना होइन । आत्माहरू
उहाुँको दृवष्टमा धेरै मूल्यिान हन्छन्; वकनवक सृवष्ट र उद्वारद्वारा
वर्नीहरू उहाुँकै हन् । MM 183
प्रभुले उद्धार र्नुाहन्छ, नाश र्नुाहन्न । उहाुँ पापीहरूको उद्धारमा
रमाउनुहन्छ । "परिप्रभु भन्नुहन्छ, दुष्टको िृत्र्ुिा िलाई केघह
खुशी

हदैन

।"

इजघकएल

३३:११

।

चेर्ािनीहरू

र

विन्र्ीहरूद्वारा उहाुँले वर्नीहरूको कुकमािाट रोक्न र उहाुँर्र्फ
र्कफनु र िाुँच्न िोलाउनुहन्छ । उहााँले आफ्ना चुघनएका
जनहरुलाई पघवत्र साहस रदनुहन्छ, जसले सुन्छ उनीहरू
डराउाँछन् र पश्चािाप गनण सक्छन । PK 104,105
पुनसंरचना गने ईश्वरीर् प्रकृघि हो िर नाश गने भने होईन ।
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उद्वार ईश्िरीय प्रकृवर्को अंश हो । यो पुनर्ाठन र्ने परमेश्िरको
लावर् अवधकार हो, नाश हैन । संसारको उत्पघि हनुभन्दा अघि
परिेश्वरको पुत्रलाई िाररनको लाघग रदइएको घिर्ो । पापको
अस्स्ित्व बुझन नसघकने कुरा हो; त्र्सकारर् कुनै आत्िालाई
िाहा हाँदैन घक परिेश्वर के हनुहन्छ भनेर, जबसम्ि उसले
आफूलाई [२६५] कलवरीको क्रुशबाट प्रघिघबस्म्बि प्रकाशिा
नदेखेसम्ि, र आफ्नो प्रार्को कटुिािा आफूलाई पापीको रूपिा
िृर्ा गदणछ । TM 264, 265
स्वगणदूिहरूको पघन र्ही चररत्र हो । िी स्वगणबाट घवनाशको लाघग होइन
िर बचाउनको लाघग पठाइएको हो ।
स्िर्ीय अदालर्िाट स्िर्ादूर्हरू पठाइएको हो, नाश र्नाको
लावर् होइन, र्र हेरचाह र्ना र विग्रेको आत्माको रक्षा र्ना,
हराएकोलाई िचाउन, िरावलएकाहरूलाई सही िाटोमा
ल्याउन । “ि घनन्दा गनण होइन, िर बचाउन आएको हाँ”
भनी ख्रीष्टले िोर्र्ा गनुणभर्ो । के िाँ, केघह भोकसाँग कुरा गनण
को लागी दर्ाको शब्दहरु छ ? के िपाईं घिनीहरूलाई नष्ट
हन रदनुहन्छ, वा के िपाईं उनीहरूलाई सहर्ोगी हािद्वारा
पुग्नुहनेछ ? —RH May 10, 1906.
त्र्सोभए र्ो स्पष्ट छ घक दुष्ट स्वगणदूिहरू को हन् जसलाई घिश्रिा
"पठाइएको" घिर्ो ? र्ो शैिान र त्र्सका दूिहरू हन जसले घिश्रको
सबै जेठा छोरालाई नष्ट गर्ो ।
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घहब्रू शब्द अनुसार र भजनसंग्रह ७८:४९ िा पठाउनु शब्दको अिण
हटाउनु वा घनकाल्नु हो ।
अब, हनसक्छ केही र्हााँ कराउनेछन् घक िैले परिेश्वर र शैिानलाई
सहर्ोगीहरू र सािीहरू बनाएको छु भनेर गुनासो गनेछन । जहााँ
शैिानले परिेश्वरको र्ोजनाहरु पुरा गदैछ ।
होईन, िैले र्ो कुनै पघन अवस्िािा गरेको छैन । परिेश्वर र शैिान
सािी होइनन । सत्र् र्ो हो घक शैिान एउटा घवनाशकारी हो जसले
परिेश्वरको घवशेर् सुरक्षािा बसेका िी सबैलाई नाश गनण पस्खणरहेको छ ।
इघजप्टको िािलािा िी सबै जेठा छोरा घिए । र्रद परिेश्वरको शघिले
अरूलाई बचाउाँदैन घिर्ो भने शैिानले सबै घिश्रीहरूलाई नाश ग्र्ो ।
एलेन ह्वाइटले िलको लेखिा घवनाश गने घवनाशकको अधैर्ि
ण ाको बारेिा
कुरा बिाउनुहन्छ:
र्सैले आचणफाइन्ड कपडाले आफ्नै घवशेर्िाहरू सघहि
िाघनसजाघिको सृघष्टकिाण र उपकारी हो । क्रूरिा शैिानी हो ।
परिेश्वर प्रेि हनुहन्छ; र उहााँले सृघष्ट गनुणभएका सबै चीजहरू
शुद्ध, पघवत्र र असल घिए, जबसम्ि पघहलो िहान घवद्रोहीले पाप
ल्र्ाएन् । शैिान आफैंिा एक शत्रु हो जसले िाघनसलाई पाप गनण
लोभ्र्ाउाँछ, र र्रद उसले सकेन भने उसलाई नष्ट गदणछ; र जब
उसले आफ्नो घशकार पक्का गदणछ, िब ऊ उजाड भएकोिा
रिाउाँछ । यदद अनुमवर् ददइयो भने उसले सम्पूर्ा
मानिजार्लाई उसको जालमा पानेछ । यदद यो ईश्िरीय
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शविको हस्र्क्षेपको लावर् नभएको भए, आदमको एक छोरा िा
छोरी कोही पवन भाग्न सक्ने विएनन् । {GC 534.2}
"स्वगणिा आफ्नो अघभभावकको प्रघिबद्धिा राख्नेहरूको
लुवसर्र विनाशकारी भयो ।" (AUCR, October 1, 1906)
अब दीदी ह्वाइटले ईश्वरको अस्न्िि सिर्को न्र्ार्को वर्णन गदै इघजप्ट
इन्साफको छार्ा घिर्ो भनेर भन्दै घछन:
“िाघनस र पशुहरूका जेठा छोरालाई नष्ट गनुण जब घवनाशकारी
दूि घिश्रदेशको बीचबाट भएर जााँदै घिए, िब इस्रार्ललाई
आफ्ना बालकहरु र पररवारहरुलाई घिनीहरुकै िरिा राख्न
आदेश रदइएको घिर्ो । र त्र्स पघछ उनीहरूको ढोकाको
चौखटिा रगिले घचनो लगाईर्ो िाघक घवनाशक स्वगणदूि
घिनीहरूको िर भएर जादा, र र्रद घिनीहरू र्स प्रघक्रर्ाको
साि अघि बढ्न सकेनन् भने, घिनीहरू र घिश्रीहरू बीच कुनै
घभन्निा घिएन ।
विनाश र्ने स्िर्ादूर् चाुँडै नै र्ेदर िावहर वनस्स्कनेछ, जेठो
जन्मेका एक्लोलाई नाश र्ना होइन, र्र "पूर्ा रूपमा िुढो र
जिान मावनस, दुि,ै मवहला र साना केटाकेटीहरुलाई माना"
जोसुँर् कुनै छाप विएन । अघभभावक, र्रद िपाईं आफ्ना
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बच्चाहरूलाई बचाउन चाहानुहन्छ, घिनीहरूलाई संसारबाट
अलग गनुहण ोस् ... " (RH, October 14, 1875)
त्र्सोभए के बूढा र जवान िाघनस, पुरुर् र िघहला र बच्चाहरू िानण
आदेशले के को प्रघिघनघधत्व गछण ? र्ो इजघकएल ९ र हत्र्ा गने
हघिर्ार सघहिको िाघनसहरूलाई आज्ञा हो:
इजघकएल ९:२-६, िब िैले छ जना िाघनसहरू िाघिल्लो
ढोकाबाट सडकिा आउाँदै गरेको देखें । त्र्ो ढोका उिरपघि
घिर्ो । प्रत्र्ेक िाघनसले आफैलाई नाश गने हघिर्ार आ-आफ्नो
हाििा घलएका घिए । िी िाघनसहरू िध्र्े एक जनाले सूिी लुगा
लगाएको घिर्ो। उसले कम्िरिा िसीदानी घभरेको घिर्ो ।
घिनीहरू िस्न्दरघभत्र गएर कााँसाको वेदीको छेउिा उघभए । िब
इस्राएलका परिेश्वरको िघहिा करूब स्वगणदूिहरू कहााँ गर्ो जहााँ
उहााँ हनुहन््र्ो । िब िघहिा िस्न्दरको ढोकािा गर्ो । जब त्र्ो
संिारिा उघभर्ो िब िघहिाले जसले सूिीको लुगा लगाएर
लेखेको लेख्ने साधानहरू घलएको घिर्ो त्र्स िाघनसलाई
बोलार्ो । िब परिप्रभुले उसलाई भन्नुभर्ो, “र्रूशलेि शहरबाट
भएर जाऊ । त्र्ो शहरिा िाघनसहरू घिनीहरूप्रघि गररएको
डरलाग्दो चीजहरूको घवर्र्िा दुखी छन् अघन आपििा छन्,
घिनीहरू प्रत्र्ेकको घनधारिा एउटा घचन्ह लगाई देऊ ।” िब िैले
परिेश्वरले अरू छ जना िाघनसहरूघसि कुरा गरेको सुनें, “ि
चाहन्छु घक घििी प्रिि िाघनसलाई अनुसरर् गर । घििीले िी
सबै िाघनसहरूलाई िार जसको घनधारिा घचन्ह छैन् । यो केही
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नसोच वक िूढा-मावनस, युिक, युिर्ी, नानी अििा आमाहरू
हन् भनेर । वर्नीहरू माझ जसको वनधारमा वचन्ह छैन
प्रत्येकलाई माना वर्मीले वर्म्रो हवर्यारहरू प्रयोर् र्नुा पछा । कुनै
दर्ा नदेखाऊ । घिनीहरूलाई नछोड र्हााँ िेरो िस्न्दरबाट शुरू
गर ।” र्सकारर् घिनीहरूले िस्न्दर घभत्रको बूढा-पाकाहरूबाट
शुरू गरे ।
कत्ल हघिर्ारको साि र्ुवा र वृद्धको हत्र्ाको अिण के हो ?
जबसम्ि घिनीहरूले पश्चािाप गरेनन र घसर्ोनिा पापीहरूको
हाि सिािेर कािको भार हनेहरूलाई सिाउन र शैिानको काि
छोड्दैनन्, घिनीहरूले कघहले पघन परिेश्वरको छाप स्वीकृघि को
घचन्ह प्राप्त हनेछन
ै ् । वर्नीहरू दुष्टको सामान्य विनाशमा पनेछन
जसको प्रवर्वनवधत्ि हत्याको हवर्यार िोक्ने पाुँच व्यविको
कामले र्छा । 3T 267
त्र्सकारर् हत्र्ाको हघिर्ार बोक्ने पााँच व्र्घिको काि भनेको दुष्टको
सािान्र् घवनाश हो । र्ो सािान्र् घवनाश कसरी हन्छ ? घनम्न बर्ान
ध्र्ानपूवणक र्ाद गनुहण ोस् ।
िैले पृ्वीिा काि गने चार जना स्वगणदूिहरू देखेाँ र त्र्सलाई
पूरा गनण घिनीहरू अगाघड घिए । र्ेशू पुजारीको पोशाकिा
हनुहन््र्ो । उहााँले बााँकी रहेका िाघनसहरूलाई दर्ाले हेनुणभर्ो, र
आफ्ना हािहरू उठाए र गघहरो दर्ाको आवाजले कराए, "हे िेरो
रगि, बुबा, िेरो रगि, िेरो रगि, िेरो रगि !" त्र्सपघछ िैले ठूलो
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सेिो घसंहासनिा बस्नुहने, र र्ेशूको बारेिा सबै बहाइएको घिर्ो,
जो परिेश्वरबाट एक अत्र्न्ि चस्म्कलो ज्र्ोघि आएको देखें ।
िब िैले एउटा स्वगणदूिलाई र्ेशूबाट भएको आदेश सुने, जुन
पृ्वीिा काि गरररहेका चार स्वगणदूिहरुिा िुरुन्िै उडान गदै
घिए, र हाििा केही िल लहराउाँदै घिए, र ठूलो स्वरले कराउाँदै
घिए, "सिात्नुहोस्! सिात्नुहोस्! सिात्नुहोस्! जबसम्ि
परिेश्वरका सेवकहरूले घनधारिा छाप लगाउाँदैनन् िबसम्ि
सिात्नुहोस् । {EW 38.1}
िैले िेरो सािीलाई िैले सुनेंको अिणको बारेिा सोधें, र िी
चारजना स्वगणदूिहरू के गदै घिए भन्ने बारेिा । उहाुँले मलाई
भन्नुभयो

वक यो परमेश्िर नै हनुहन्छ जसले शविहरूलाई

वनयन्रर्मा राख्नु भयो, र पृथ्िीमा भएका कुराहरुको लावर्
उहाुँले आफ्ना स्िर्ादर्
ू हरुलाई आज्ञा ददनुभयो; र्ी चार
स्िर्ादूर्हरुलाई चारिटा हािाहरु लाई पक्रन सक्ने शवि वियो,
र र्ी वर्नीहरूलाई जान अनुमवर् भयो; र्र वर्नीहरूको
हार्हरू खुकल
ु ो छन्, र चार िर्ास चल्न लार्े, येशक
ू ो
करुर्ामय आुँखाले छाप नवलएका िाुँकी रहेका मावनसहरूलाई
हेनुाभयो, अघन बुबाको सािु हाि उठाउाँनुभर्ो र घबन्िी गनुणभर्ो
घक उहााँले घिनीहरूका घनस्म्ि आफ्नो रगि पोखाउनुभएको छ ।
िब अको स्वगणदूिलाई चार स्वगणदूिहरूिफफ िुरुन्िै उडान गनण
आज्ञा रदइर्ो र उनीहरूलाई सिात्न आदेश रदए, जबसम्ि
परिेश्वरका सेवकहरूले घनधारिा जीघवि परिेश्वरको छाप
लगाउाँदैनन् । {EW 38.2}
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हािी देख्छौं घक परिेश्वरका दूिहरूले कुकिणहरू घनर्न्त्रर्िा राखेका छन्
जब सम्ि परिेश्वरका सेवकहरुले छाप घलएका छैनन । जब र्ो काि
सघकर्ो र र्ेशू िस्न्दरबाट बाघहर आऊनुहन्छ, िब बिास छोघडन्छ र
र्रूशलेिको घवनाशको निुना पछ्र्ाएको ठूलो सिस्र्ाको सिर्िा
संसारलाई डुबाउन शैिानलाई पूर्ण घनर्न्त्रर् रदइन्छ:
जि उहाुँले पविरस्िान छोड्नुहन्छ, अन्धकारले पृ्वीका
बाघसन्दाहरूलाई सिेट्छ । त्र्ो डरलाग्दो सिर्िा धिीहरू
कुनै पनी िध्र्स्िकिाणघवना पघवत्र परिेश्वरको सािु
बस्नुपदणछ । दुष्टर्ामा लार्ेको संयमर्ा हटाइन्छ, र अन्र्र्ः
अभेवन्िर्को सम्पूर्ा वनयन्रर् शैर्ानको हन्छ । परिेश्वरको
धीरजको अन्ि भएको छ । संसारले उहााँको दर्ालाई
अस्वीकार गरेको घिर्ो, उहााँको प्रेिलाई िुच्छ ठान्र्ो, र
उहााँको व्र्वस्िालाई कुस्ल्चर्ो । दुष्टहरू आफ्नो अनुग्रहको
अस्न्र्म वसमानामा पुर्;े परमेश्िरको आत्मा, दृढर्ापूिाक
प्रवर्रोध र्दरएको, पवछ अन्र्र्: हटाइएको छ । ईश्िरीय
अनुग्रहले अप्रसन्न, वर्नीहरूसुँर् दुष्टिाट कुनै सुरक्षा छैन ।
र्ि शैर्ानले पृथ्िीका िावसन्दाहरूलाई एउटा ठूलो, अस्न्र्म
समस्यामा डुिाउुँनेछ । परमेश्िरका स्िर्ादूर्हरूले मानि
उत्कटर्ाका र्ीब्र िर्ासहरूलाई रोक्न छोड्दा झर्डाका
सिै र्त्त्िहरूलाई छोवडनेछ । पुरानो यरूशलेममा भएको
भन्दा पवन डरलाग्डो विनाशमा सारा संसार सामेल हनेछ ।

.

{GC 614.1}
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त्र्सोभए, िी नाश गने स्वगणदूि जो घिश्रदेशबाट पघहला जन्िेका सबैलाई
नष्ट गनण गएका घिए फेरर परिेश्वरको घचन्ह नहने सबैलाई नष्ट गनण फेरर
जानेछ ।
फेरर हािी सोध्छौं, र्ो घवनाश गने स्वगणदूि को हो ? हािीले पघहले नै
भन्र्ौं घक र्ो शैिान हो, िर के हािीसाँग र्ो दावीको लाघग अघधक
प्रिार्हरू छन् ? र्सको जवाफ र्हााँ छ:
इघजप्टिा जेठो सन्िानको हत्र्ा गनुण भन्दा पघहले, परिप्रभुले
इस्राएलका सन्िानहरूलाई घिनीहरूका िरिा आफ्ना बच्चाहरू
जम्िा गनण घनदेशन रदनुभर्ो, र उनीहरूको ढोकाको दुईवटा
पघििा रगिको प्रहार गनु,ण िाघक जब घवनाशक स्वगणदूि त्र्ो देश
भएर गए, उनले र्सरी ख्रीष्टका अनुर्ार्ीहरूको बासस्िान भएको
िर घचने र िी पार गिे ।
आज हािीले हाम्रा बच्चाहरूलाई भेला गनुपण दणछ, र्रद हािी
घिनीहरूलाई दुष्टको विनाशकारी शघिबाट बचाउन चाहन्छौं भने
। र्स पृ्वीको इघिहासको अन्ि नभएसम्ि ख्रीष्ट र शैिानबीचको
झगडा िीव्रिािा बढ्नेछ । हािीले ख्रीष्टको रगििा घवश्वास
गनुपण दणछ, िाघक हािी हाम्रो अगाघडको खिरनाक सिर्हरू
सुरघक्षि रूपिा पार गनण सकौं ।” 2SAT 199
िलाई लाग्छ र्ो उद्धरर्ले हाम्रा सबै शंकाहरूको सिाधान गदणछ। त्र्हााँ
एक िात्र दुष्ट छ र जो शुरुदेस्ख नै घवनाशक घिर्ो, शैर्ान !
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र्ेशूले ढकढक्र्ाउनुहन्छ; के िपाईंले उहााँलाई ढोका
खोल्नुहन्छ ? के उहाुँ ढोकािाटको वलन्टलमा लेख्न िाध्य
हनेछन्, उहाुँको रर्र्को ठाउुँमा जुन सिै पापिाट शुद्ध
हन्छ, यो िाक्यले र्पाईंलाई नाश र्ने स्िर्ादूर्हरूको
शविमा छोवडददन्छ? "उ आफ्ना मूवर्ाहरूमा सामेल भयो।"
अवभभािकीय स्िर्ादूर्हरू, "उसलाई एक्लै छोवडदेऊ।" (होशे
४:१७) “हे र्रूशलेि, र्रूशलेि! घििीहरू अगिविाहरूलाई
िाछौ अघन घििीहरूकहााँ पठाइएका संदेशवाहकहरूलाई
ढुङ्गाहान्छौ। धेरैपल्ट िैले घिम्रा िाघनसहरूलाई िद्दि गनण
चाहेको हाँ। जसरी पोिीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटािुघन
बटुल्छ त्र्सरीनै िैले घिम्रा िाघनसहरूलाई बटुल्न चाहेको हाँ।
िर घििीहरूले िलाई त्र्सो गनण रदएनौ ।” ििी २३:३७
ढोका खोल्ने सबैका लाघग र्ेशू घभत्र आउनुहन्छ र कब्जािा
घलनुहन्छ । Lt 30a, 1892
दु: खसघहि र्ेशू पूर्ण सुरक्षािा आउन इन्कार गनेहरूबाट पघछ हट्नुहन्छ
। घिनीहरू घवनाशकको शघििा छोघडन्छन् । िर त्र्हााँ केही उद्धरर्हरू
छन् जुन र्ो देस्खन्छ घक र्ो परिेश्वरको एक स्वगणदूि घिर्ो । हािी र्स
उद्धरर्को बारेिा के भंछौं ?
... परिेश्वरको दूि आफ्नो डरलाग्दो काि गदै घिस्र देश भएर
जााँदै घिए, िाघनसको पघहलो छोरो र जनावरको जेठो छोरोको
हत्र्ा गदै । {1SP 199}
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के हािीले र्ो उद्धरर्लाई घलएर हाम्रो बााँकी अध्र्र्नलाई टाढा राख्ने हो
? सबै ि्र्हरू घलएर र्सलाई सिाधान गनण दुई िररकाहरू छन् ।
१. पघिि स्वगणदूिहरूलाई सिेि पघन परिेश्वरका स्वगणदूिहरू भन्न
सघकन्छ । र्ो घकनभने परिेश्वर घजम्िेवार हनुहन्छ । बाइबलका
अध्र्ार्हरू हेनुणहोस् जहााँ परिेश्वरले दुष्ट आत्िाहरूलाई "पठाउनुहन्छ"
उदाहरर् को लागी:
न्र्ार्किाण ९:२३ अबीिेलेकले र्रूब्बालका सिरी जना
छोराहरूलाई िारे अघन घिनीहरू अबीिेलेकका आफ्नै भाइहरू
घिए। शकेिका अगुवाहरूले र्ो नराम्रो काि गनणिा घिनलाई
सहर्ोग गरेका घिए । र्सकारर् र्रूब्बालका सिरी जना
छोराहरू िारेको बद्ला घलनलाई परिप्रभुले अबीिेलेक अघन
शकेिको अगुवाहरूको विषयमा झर्ड उत्पन्न र्राइ ददनुभयो ।
१ शिूएल १६:२३ जब परिेश्वरले पठाएको दुष्ट आत्िाले
शाऊललाई दुुःख रदन िाल््र्ो, दाऊदले हाििा वीर्ा घलएर
बजाउाँन िाल्दिे र दुष्ट आत्माले शाऊललाई छोघड हाल््र्ो र
शाऊल असल हन्िे ।
१ राजा २२:२३ िीकार्ाले आफ्नो किा पूरा गरे । िब उनले
भने, “र्सकारर् र्हााँ त्र्स्िैं कुराहरू भए । परमप्रभुले वर्म्रो सिै
अर्मििाहरूलाई वर्म्रो सामु झूठो िोल्न लर्ाउनुभयो ।
परिप्रभुले आफैं नै घनर्णर् घलनुभएकोछ । घिम्रो अघि ठूलो संकट
आउाँने छ ।”
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के हािीले बुझन सक्छौं घक परिेश्वरले र्ो प्रत्र्क्ष गदै हनुहन्छ ? के
उहााँले प्रत्र्क्ष रुपिा दुष्ट स्वगणदूिहरूसाँग काि गरररहनु भएको छ ?
अस्न्िि पदको आफ्नो रटप्पर्ीिा एडि क्लाकफले र्सलाई स्पष्टसाँग वर्णन
गरे:
“उसले िपाईंका अगिविाहरूलाई प्रभाव पानण झूट बोलेको छ
वा झूट बोल्ने अनुमति दिएको छ । के धिणशास्त्रले बारम्बार
परिेश्वरको कुराको प्रतितनतित्व गछछ भनेर पाठकलाई सम्झाउन
फेरर आवश्र्क छ र ? उसले िात्र अनुमति दिन्छ वा गनछ
भतनरहेको छ ? स्वगण, पृ्वी, वा नरकिा केघह पघन गनण सघकदैन,
िर र्ा ि उसको ित्काल उर्ाछ वा अनुमति द्वारा । धिणशास्त्रले
िाघि भनेको जस्िै कारर् र्ही हो । ” [१ राजा २२:२३ िा िूल
किेन्टरीिा इटाघलक गररएको छ]
हािीलाई र्ाद छ घक भजनसंग्रह ७८ :४९, िा, घिश्रबाट घनस्केर आउने
कुरा गदै र्सरी भघनएको घिर्ोुः
“परिेश्वरले आफ्नो क्रोध घिश्रवासीहरूलाई देखाउनु भर्ो ।
उहााँले आफ्ना ध्वंश गने दूिहरू घिनीहरूको घवरूद्ध पठाउनु भर्ो
।”
२. अको घवकल्प र्ो छ घक, र्हााँ उल्लेख गररएको स्वगणदूि परिेश्वरको
स्वगणदूि हो जसले अन्र् स्वगणदूिलाई आदेश रदन्छ । र्स पररदृश्र्िा,
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त्र्ो स्वगणदूि प्रत्र्ेक िरिा जानेछ, त्त्र्हााँ घनस्िारको रगि छ घक छैन
भनेर, र त्र्सपघछ त्र्स िरका दूिलाई सुरक्षा गनण रोक्न भन्नेछ ।
त्र्सोभए शैिानले आफूले चाहेजस्िो गनण सक्ने शघि घिर्ो । हािी
पाठकलाई भखणरै उल्लेख गररएको उद्धरर्को सम्झना गराउाँछौं ।
के उनी ढोकाको संिारिा लेख्न बाध्र् हनेछन्, उहााँको रगिको
ठाउाँिा जुन सबै पापबाट शुद्ध हन्छ, वाक्र् जसले िपाईंलाई नष्ट
गने स्वगणदूिहरूको शघििा छोघडरदन्छ ? "उ आफ्ना िूघिणहरूिा
सािेल भर्ो।" िुख्र् स्वगणदूिहरू, "उसलाई एक्लै छोघडदेऊ ।" {
Lt 30a, 1892}

र्ो सीधै हत्र्ा गने कुनै पघवत्र स्वगणदूि होइन भन्ने ि्र्लाई जोड रदन
हािी SP vol 1 िा "परिेश्वरका स्वगणदूि" बाट केघह िप पढ्छौं:
ढोकाको चौकोसहरूिा रगि छघकफईएको घिर्ो, जसलाई र्ेशूले
क्रूशिा बगाउनुभएको रगिको प्रिीक घिर्ो । र त्र्ो रगिको
गुर्हरूिा पापी िाघनसको घनरन्िर घनभणरिा शैर्ानको शवििाट
सुरक्षाको लाघग, र अस्न्िि छुटकाराको लाघग । {1SP 201.1}
त्र्सैले एउटै अध्र्ार्िा रददी ह्वाइटले भघनरहेघक छन् घक ढोकाको
चौकोसिा भएको
रगिले ख्रीष्टलाई प्रघिघनघधत्व गदै, “शैिानको
शघिबाट” सुरघक्षि हनु घिर्ो । एलेन ह्वाइटले बाइबलको भार्ालाई
प्रघिघबस्म्बि गदै त्र्ही भार्ा र्हा प्रर्ोग गरररहेको देस्खन्छ, र उनका
पघछल्ला लेखहरूिा उनले अगिवार्ीको आत्िािा (खण्ड १) लेखेको
भन्दा बढी धेरै घबसर्हरू उल्लेख गरेर वर्णन गरेकी छन् ।
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संरक्षर् र त्र्सपघछको घवनाशको घफिाणको सम्पूर्ण प्रघक्रर्ा िहान
घववादको पघहलो अध्र्ार्िा घवस्िृि रूपिा उल्लेख गररएको छ ‘र्रूशलेिको घवनाश' । भघवष्र्वार्ीको आत्िाले र्रूशलेिको घवनाशको
र जब ख्रीष्टले भन्नुभर्ो "घिम्रो िर उजाड हनेछ" भन्ने बीचिा सिानिा
ल्र्ाउाँदछ । र्ो सिानान्िर िहत्त्वपूर्ण छ घकनघक र्सले इघजप्टिा भएको
िटनालाई िप संकेिहरू प्रदान गदणछ ।
यहूदीहरूले आफ्ना झुण्डहरू िनाएका विए; उनीहरूले
आर्ैंलाई िदलाको कचौराले भदरददएका विए । एक राष्टरको
रूपिा उनीहरूलाई िोर घवनाशिा, र िी सबै सिस्र्ाहरूिा
जसले घिनीहरूले फैलाए पघछ पछ्र्ाईएको घिर्ो, घिनीहरूले
आफ्नै हािले रोपेको कटनी गदै घिए । अगिविाले भन्छन्: “हे
इस्राएल, िैले घिम्रो रक्षा गरें िर घििीले िेरो घवरोध गर्ौ ।
र्सकारर् ि घििीलाई नष्ट गनेछु । इस्राएल ! घिम्रो पापले
घििीलाई धिणराउने बनाएकोछ। र्सैकारर् अब परिप्रभु आफ्नो
परिेश्वर घिर फकेर आऊ।” होशे १३:९; १४:१ । वर्नीहरूका
दु: खहरू प्रायः परमेश्िरको प्रत्यक्ष आदेशले सजायुँ ददएको
जस्र्ो देस्खइन्छ । यो सत्य हो वक महान् छलकर्ााले आफ्नो
काम आर्ै लुकाउन खोज्छ । ईश्वरीर् प्रेि र दर्ालाई हठी भई
अस्वीकार गरेर र्हूदीहरूले परिेश्वरको सुरक्षाबाट घिनीहरू पघछ
हटेका घिए । र शैिानलाई उसको इच्छा अनुसार शासन गनण
अनुिघि रदइर्ो । र्रूशलेिको घवनाशिा भर्ावह क्रूरिाहरू
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शैिानको घवद्रोही शघिको प्रदशणन हो, जो उसको घनर्न्त्रर्को
पघछ लाग्छन । {GC 35.3}
र्ो घिश्र र र्रूशलेि दुबि
ै ा घवनाशको सिान प्रघक्रर्ा घिर्ो; र घिनीहरू
शैिानको शघििा बााँचे । र्ो परिेश्वरको इन्साफ कसरी हने प्रघक्रर्ा हो
।
मलाई देखाइयो वक परमेश्िरिाट न्यायहरू वर्नीहरूमा
सीधै प्रभुिाट आउुँदैन, र्र यस र्दरका आउछ: घिनीहरूले
आफूलाई उहााँको सुरक्षाको बाघहर राख्छन् । ऊहााँले चेिावनी
रदनुहन्छ, सुधार गनुणहन्छ, र सच्र्ाउनु हन्छ, र सुरक्षाको एक
िात्र िागण औंल्र्ाउाँनु हन्छ; त्र्सोभए, जो उहााँको घवशेर्
हेरचाहको वस्िु भएका छन् उनीहरूले आफैंको आत्िालाई
परिेश्वरको आत्िाबाट स्विन्त्र पारे, िारम्िार चेर्ािनीहरू
पवछ, यदद वर्नीहरू आफ्नै र्दरकाले छनौट र्दाछन् भने,
र्ि

उहाुँले

शैर्ानका

दूर्हरूलाई

सैर्ानको

वनर्ाय

उनीहरूमावि आक्रमर् हनिाट रोक्न आदेश ददनुहन्न ।
14MR 3

र फेरर हािीलाई र्ो भघनएको छ:
परिेश्वरले राष्टरहरूघसि घहसाब राख्नुहन्छ । उहााँको जानकारी
घबना भाँगरे ा सिेि भूइाँिा खस्दैन । जसले घिनीहरुका आफ्ना
सािीहरुलाई अपराध गदै र्ो भन्र्ो, कसरी िाहा हन्छ र
परिेश्वरलाई ? एक रदन लािो-स्िघगि प्रघिशोध पूरा गनण
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आह्वान गररनेछ । र्स र्ुगिा परिेश्वरलाई सािान्र् िृर्ा भन्दा
पघन बढी देखाइएको छ । पुरुर्हरू ििण्डी र अनाज्ञाकाररिािा
पुगेका छन् जसले उनीहरूको पापको कचौरा भररएको छ भनेर
देखाउाँदछ । धेरैले दर्ाको सीिा पार गरेका छन । धेरैले दर्ाको
सीिा पार गरेका छन । चााँडै नै परिेश्वरले आफू जीघवि
परिेश्वर हनुहन्छ भनेर देखाउनुहनेछ । उहााँले स्वगणदूिहरूलाई
भन्नुहनेछ, "अब शैिानको घवनाश गने प्रर्ासिा उसले सािना
गनेछैन । उसले अनाज्ञाकारी सन्र्ानमावि आफ्नो कुकमाको
लावर् काम र्रोस्; घिनीहरूका पापहरू भररएको छ । घिनीहरू
एक हदसम्ि दुष्टिाबाट अको ऊँचाईिा पुगेको छ र र्सले
आफ्नो कुकिणलाई रदन प्रघिरदन िपेको छ । ि अब
विनाशकलाई उसको कार्ण गनणबाट रोक्नको लाघग हस्िक्षेप गने
छैन। " (RH, September 17, 1901)
घफरऊनको रोप्ने सिर् घिर्ो र उसाँग फसलको सिर् पघन
घिर्ो । उसले प्रघिरोध र अवरोध रोप्र्ो । उसले घबऊ
िाटोिा रोप्र्ो । कुनै नर्ााँ शघि परिेश्वरले चलाउनु भएन ।
बीउ उम्रनको लाघग छोघडर्ो; त्र्स िाघनसलाई आफ्नो
वास्िघवक चररत्रको अघभनर् गनण अनुिघि रदइर्ो । जि
प्रभुले हृदयमा अविश्िासलाई प्रकाश र प्रमार्को विरुद्धमा
हेनुाहन्छ, उहाुँले र्नुापने सिै कुरा भनेको मानि र्त्िलाई
एक्लै छोड्नु हन्छ; घकनघक िाटोिा रोघपएको बीउिा त्र्सले
आफ्नो प्रजाघिको फल रदन्छ । धेरैले अघवश्वासको बीउ
रोप्दै आएका छन्, र र्रद र्ो बीउ खेिी गररर्ो भने, र्सले
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बाली लगाउनेछ जुन बीउ छनुपण दाण बाली काट्नु त्र्घि
रिाइलो हाँदैन । जब घफरऊनले परिेश्वरका सन्देशहरू र
सल्लाहहरू पालन गनण अस्वीकार गर्ो, र परिेश्वरले उसलाई
घवश्वस्ि िुल्र्ाउन काि गनुणभएको पघहलो आश्चर्णकिणले
उसलाई चेिावनीको सन्देश रदएन, ऊ अझ सजीलो चरर्िा
र्ो भन्ने अवस्िािा घिर्ो, "ि गनेछु," र "ि गरदणन।" उसको
स्विन्त्र प्रघिरोधले र्सको प्रकारको पघछ बाली उत्पादन
गर्र्ो, र सबै प्रिार्हरू जुन परिेश्वरले आफ्ना
पाइलाहरूलाई ठीक िागणिा राख्नको लाघग रदनुभर्ो, केवल
उहााँलाई अघवश्वास र घवद्रोह गनणिा प्रर्ोग गर्र्ो । ऊ
परिेश्वरको प्रघिरोधिा र अनाज्ञाकाररिािा जानाजानी एक
ऊँचाई देखी अको ऊँचाई गर्ो, जसरी सबै र्ुगका
अभिहरूले गरेका छन, र सिर्को नघजकिा गनेछन्,
अन्ििा उसले आफ्नो जेठो छोरोको िृि अनुहार हेरे सम्ि ।
घफरऊनले प्रकट गरेको चररत्र सबै अभेद्य जस्िो देस्खन्छ ।
परिेश्वरले कसैलाई नाश गनुहण न्न; िर एक सिर् पघछ,
दुष्टलाई आफैले गरेको करनी वापि नष्ट हन रदईनेछ । {YI,
November 30, 1893 par. 6}

इघजप्टलाई नाश गनण कुनै नर्ााँ शघि ल्र्ाइएको घिएन ।
आफ्नै घनस्म्ि गरेका खराब घवद्रोहको कारर् घिश्रको हार भर्ो
हो घक परिेश्वरले सुरुिै सपणहरू प्रकट गनण आश्चर्णकिण
शैिानलाई घवनाश गनण शघि प्रर्ोग गने अनुिघि रदनको
परिेश्वरले घिश्रिा घवध्वंशको काि गनुभ
ण एन ।

उनीहरूले
। र्ो सत्र्
गनुणभर्ो र
लाघग, िर
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घप्रर् भाइहरु र बघहनीहरू, इघजप्टिा परिेश्वरले आज्ञा गनुणभर्ो घक
केवल जेठो सन्िानलाई घवनाशकिाणको हाििा छोघडनेछ । सुसिाचारको
आज्ञा पालन नगने सबैलाई शत्रुको हाििा छोघडरदन अन्िको सिर्िा,
उहााँले दु: खका साि आज्ञा रदनुहनेछ । जसरी र्ेशू र्रूशलेििा
रुनुभर्ो, त्र्सरी नै उहााँलाई प्रवेश रदन अस्वीकार गने हाम्रो सम्पूर्णिाको
लाघग उहााँ रुनुहनेछ ।
बघल चढाइएको भेडाको रगिको कारर् परिप्रभु घिश्रिा घवश्वासीहरूको
ढोकािा उघभनु भएको घिर्ो, त्र्सरी नै प्रभु िी सबैको रक्षा गनण
उघभनुहनेछ जसले आफ्नो लुगा धोएर कल्भरीिा बगेको सााँचो िुिाको
रगििा धोएका छन् ।
र्ी शब्दहरू पढ्ने सबैलाई घवनाशकद्वारा ठूलो हत्र्ाको रदनिा िृत्र्ुबाट
संरघक्षि हन ।

यस श्ृंखलाका अन्य पुस्र्कहरू –
https://loveofgod-nepal.com/ मा उपलब्ध छन्
www.maranthamedia.com
www.fatheroflove.info
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वमश्रमा क्यालभरी
र्सलाई ध्र्ानपूवणक घवचार गनुणहोस् । रोिी घसपाहीहरूको
रदिाग शैिानले घनर्घन्त्रि गरेको घिर्ो, िर घिनीहरू जुन
सासले बााँच्दछन्, त्र्ो जीवन हो जसले र्स संसारिा आउने
हरेकलाई ज्र्ोघि रदन्छ । िाघनसको प्रार्िा भएको र्ेशूको
शघिलाई शैिानले उहााँलाई क्रूसिा टााँग्नको लाघग प्रर्ोग गर्ो
। एकघछन रोक्नुहोस् र घवचार गनुणहोस् । एक हिौडाको साि
एक रोिन घसपाहीको एकल छघव रास्खएको छ र िुघिदािा
को िी बहिूल्र् हािहरूिा एक धािुको चुच्चोको हनाईले
घिस्रको घवपघिहरु को सााँचो छ र पृ्वीिा घवनाश को सबै शघि प्रकट हन्छ ।

स्िर्ाका विजुली जस्र्ो वमस्रका देिर्ाहरू
आफ्नो अपराधको लाघग िाघनसहरूलाई पत्िरले हानेर
िारेको िुप्रै उदाहरर् बाइबलिा पाइन्छ । र्ो अभ्र्ास
कहााँबाट आर्ो ? के परिेश्वरले िोशालाई र्ो धारर्ा प्रस्िुि
गनुणभर्ो घक र्ो कुनै अन्र् स्रोिबाट आएको हो ? के र्ो
सम्भव छ घक इस्राएलिा आएका न्र्ार्हरू आफैले
परिेश्वरबाट नभई न्र्ार्को धारर्ासाँग सम्बस्न्धि छ ? के
सुनको बाछोको पापले परिेश्वर र इस्राएलको घबचको
सम्बन्धिा कुनै पररविणन ल्र्ार्ो ? के र्ो जान्नु िहत्वपूर्ण छ?
उ जसको कान छ, त्र्सले सुन ।

कनानको विजय मा सपाको प्रकट
इजरार्लले राष्टरहरूको सबिोक िाने कुरालाई कसरी स्ख्रष्टको
घबरूद्धिा िरवारले घिलाप गने ?
... िरवार चलाउने िी सबै िरवारले िाररणनछ
े न् ।
पुरुर्हरू िात्र नभई, िघहला र बच्चाहरू सिेि:
प्रस्िान २:३४ त्र्स सिर्िा सीहोन राजाको सबै शहरहरू
हािीले कब्जा गर्ौ। हािीले त्र्हााँ कुनै पुरूर्, स्त्री ििा
नानीहरूको जीवन छोडेनौं ।
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विनाशक
घिश्रिा पघहलो जन्ि भएकोलाई घवनाशक गने को घिर्ो ?
प्रस्िान १२:२३ जब परिप्रभु घिश्रिा पघहला जन्िेको
छोराहरूलाई िानण जानुहनेछ अघन ढोकाका फल्र्ाक अघन
खाम्बाहरूिाघि रगि पोिेको देख्नु हनेछ । िब परिप्रभुले त्र्स
िरलाई रक्षा गनुण हाँनेछ । उहााँ िी ढोकाद्वारबाट जााँदा परिप्रभुले
घवनाशक शघि िी िरहरूिा पसेर नाशगनणबाट रोक्नुहनेछ ।
धेरैले र्ो घवश्वास गछणन् घक परिेश्वरले नै उनीहरू सबैलाई िानुणभर्ो ।
र्रद परिेश्वरले घवध्वंशकारीलाई इस्रार्लीहरूको िरहरूिा पस्न
रदनुभएन भने, के र्सको ििलब उहााँ आफैंलाई रोक्नुहन्छ ? के र्सले
अिण राख्छ ? र्रद ख्रीष्टले घिश्रिा जन्िेको पघहलोलाई नष्ट गनुभ
ण र्ो भने,
के र्सको ििलब के घिनीहरू जो ख्रीष्टसाँगै क्रूसिा टााँघगएका छन् र
जसले आफूहरूिा ख्रीष्ट हनुहन्छ भनी घवश्वास गदणछन् उनीहरूिा के एक
घवनाशक हन्छ ?
“िाघनसको पुत्र चााँघह िाघनसजाघिको जीवन नष्ट गनण होइन िर
बचाउाँन आएको हो ।” लूका ९:५६
र्ी प्रिार्हरूले र्ो प्रस्ट पादणछ घक शैिान घवनाशक हो र र्ो परिेश्वर
हनुहन्छ जसले उसलाई उसको दुष्ट काि गनणबाट रोक्नुहन्छ ।
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