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आ% नै जीवनले उहाँलाई अ, वीकार गद01 यो। झूट बो5 नु खराब कुरो हो भने परमे9 वरको झूटो 
सा�ी भएर आि� मक झूट बो5 नु अझै नरा;ो कुरो हो।  

समाि� तसमाि� तसमाि� तसमाि� त        
दईु �कारका मािनसह<लाई हामीह<ले यो अ= ययनमा िवचार ग> यौ।ँ हामीह< ितनलाई 

६६६ र ८८८ का मािनसह< भA सB छौ।ँ ६६६ का मािनसह<ले परमे9 वररिहतको जीवन 
िबताउछन्। यसो गरेर ितनीह< आ% नो इE छाले वा इE छािवना शैतानको पासोमा पद0छन्। 
८८८ का मािनसह< ठीक उ5 टा छन्। थुमा जहाँ जानुGH छ ितनीह<ले उहाँलाई पIाउँछन्। 
ितनीह<लाई आ� माले पूण0 <पमा अगुवाइ गरेको छ। ितनीह<ले पृ1 वीबाट उ�ार पाएका छन्। 

के हामीह< १,४४,००० म= येका Gन सB छौ?ँ “ज, तो ितमीह<को , वग0मा GनुGने िपता 

िस� GनुGH छ ितमीह< पिन � य, तै िस� हौ” भAे येशूको आLालाई के हामीह<ले पूण0 <पमा 

पालन गन0 सB छौ?ँ “मैले यी सबै अिघबाटै �ा� त गNरसकेको छु अथवा म अिघबाटै िस� 
भइसकेको छु भनेर त होइन तर ती कुराह<लाई पOनको िनिP त म अिघ ब�ढरहेको छु जुन 

कुराको िनिP त Rी" टले मलाई पOनुभयो” (�फिल� पी ३: १२) भनेर पावलले भनेका छन्। हा;ो 
लU य पिन � य, तै Gनु पद0छ।  

  

प	 चप	 चप	 चप	 चलेख लेख लेख लेख     

WWW    
अH तमा हामी चाखलाV दो कुरा िवचार गछW W (डY लू) यो िहZू भाषाको छैठौ ँअ�र हो। 

अक\ शY दमा W अ�र ६ ज, तो हो। ६६६ िहZूमा कसरी ले� ने? WWW! अँ य, त।ै  

WWW अथवा Worldwide Web माH छेको िविभA िवषयको Lान र बिु�को वृहत 

स�कलन हो। कP �युटरको “माउस” िविभA �किसमले �योग गरेर हामी कुनै पिन असल या 
खराब िवषयको बारेमा जानकारी पाउन सB छौ।ँ 

धम0शा, _मा हामी य, तै कुरा पाउछौ।ँ प_ुसले येशूलाई भने “तपा` सबै कुरा जाAुGH छ।” 

(युहAअ २१: १७) यूहAा पिन � यहाँ िथए र उनले सुनेअनुसार आ% नो प_मा � य, तै कुरा लेखे: 

“ितमीह<को अिभषेक महापिव_बाट भएको छ, र ितमीह< सबै कुरा जाH दछौ” (१ यूहAा २: 

२०)।  
नत येशू न यूहAाका प_ पaनेह< इH टरनेट (internet) का �योग गनbह< िथए। 

उनीह<को Lानको cोत ६६६ होइन, ८८८ िथयो। उिनह<को पशुको मन होइन, Rी" टको मन 

िथयो। 
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�ान �ान �ान �ान     
धेरै मािनसह<लाई पशुको स�� या ६६६ हो भनेर थाहा छ।  तर पशु के हो? उसको 

स�� या �कन Gन पछ0? यस �9 नको उ�र धेरै मािनसह<लाई थाहा छैन। 

थोरै मािनसह<ले मा_ ८८८ को बारेमा सुनेका छन्। अचP मलाV दो कुरा यो छ, �क 
बाइबलमा ६६६ पिछ तुरH तै ८८८ आउँछ। यो कुरा , प" टसँग लेिखनुको साटो लुकेको छ। जुन 
कुरा म पिछ बयान गनbछु। 

धम0शा, _ पिव_ आ� माबाट �ेNरत भएको हो र पिव_ आ� माको सहयोगिवना हामी 
यसलाई हा;ो , वभािवक �दमागले सरसरती मा_ बुd न सB दछौ।ँ हामीह< यसको नैितक 
िश�ालाई बुd दछौ ँर यसको कथा र किवताह<मा आनH द िलH छौ ँतर यसको आि� मक अथ0को 
सP बH धमा भने हामी अH धकारमा GH छौ।ँ 

धम0शा, _मा कितपय िनeद" ट कुराह< रह, य भनी उ5 लेख गNरएका छन्।  “जसको कान 

छ � यसले सुनोस्” वा “जसले पaदछ उसले बुझेस्” अथवा “हरे ितमीलाई म रह, यको कुरा 

भH दछु” भAे �कारका बयानह< नयाँ करारका िविभA ठाउँह<मा हामी पाउँछौ।ँ “बुि�मता 

यसैमा छ” भनी मािथ उ5 लेिखत �काश १३:१८ को वचन सुf GH छ। यस �कारको वाB याँसले 

केही कुरा लुकेको बुझाउँछ जसलाई हामीले �ाथ0ना, अ= ययन र पिव_ आ� माको भरपरूीमा बdु न ु

पद0छ। हामीले बुd न खोजेको ६६६ र ८८८ को िवषय पिन यही हो। 
�काशको १३:१८ को कुरा बुd नलाई � यसभH दा अिघका पदह<मा_ होइन तर पिछका 

पदह<लाई पिन हामीले अ= ययन गनु0पछ0। �काश १३:१८ पदको रह, य बुd ने साँचोचा�ह 
�काश १४:१ पदमा लुकेको छ। मूल gीक र िहZू बाइबलह<मा अ= याय र पदह< छुhiाइएको 
छैनन्। 

६६६ वा ८८८ को अथ0 बुd नको िनिP त हामीह<लाई बाइबलको स�� या सP बH धी केही 
Lान Gन आव9 यक GH छ। 

बाइबलमा भएका स�� याबाइबलमा भएका स�� याबाइबलमा भएका स�� याबाइबलमा भएका स�� याह�ह�ह�ह�    
बाइबलमा भएका स�� याह< अथ0पूण0 छन्। उदाहरणको िनिP त स�� या सात (७)लाई 

िलन स�कHछ। यसलाई परमे9 वरको  आि� मकj िसkताको स�� या मािनH छ। स�� या तेl (१३) 
धेरै प5 ट अmेरीपनसँग सP बिH धत छ।  िवशेष गरेर मािनस र उसको कामको स�� याचा�ह ६ 
हो। 

स�� याको पूण0 अथ0लाई हामीले कसरी थाहा पाउन सB छौ?ँ स�� यालाई धम0शा, _ र 

�ाकृितका कुराह< दबुैमा परमे9 वरले कसरी चलाउनुभएको  छ भAे अ= ययन गरेर बाइबलमा 
भएको स�� याको अथ0 हामी बdु न सB दछौ।ँ परम9े वरल े मािनसलाई छैटौ ँ �दनमा सृि" ट 
गनु0भएको र सातौ ँ �दनमा आ% नो कामबाट िवcाम िलनुभएको िथयो भनी हामी उ� पि�को 
पु, तकमा पaदछौ।ँ उहाँले ६ �दनह< मािनसले पNरcम गन0को िनिP त खटाउनुभयो। ६००  
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वष0को उमेरपिछ नोआ (जसको नामको अथ0 िवcाम हो), उनले काम िस= याएर जहाजमा �वेश 
गरे। परमे9 वरदिेख अलग भएको मािनसको र मािनसको कामको स�� या ६ हो भनेर 
धम0शा, _को यस र अ< खo डह<ले दखेाउँछन्। सातौ ँ �दनचा�ह �भुको �दन हो। बाइबल र 
िवशेष गरेर �काशको पु, तकको आधार ७ स�� या हो। ७ स�� या  परमे9 वरको स�� या हो 
भनेर यसले दखेाउँदछ। 

हामी स�� याको अथ0 सP बH धमा “गेमेि_या” (gematria) अ= ययनkारा अझ धेरै िसB न 

सB दछौ।ँ  गेमेि_या भAे शY दको अथ0 वचनको िहसाब हो।  यसको िहसाब कसरी गNरH छ भAे 
कुरा बुdन, gीक र िहZू भाषाह<मा हामीह<को ज, तो १,२,३ ज, तै िभH दािभH द ै िचH हह< 

िथएनन् भAे कुरा बुdनुपछ0। १,२,३ इ� या�द को सmामा α,β,γ अथवा a,b,g लेिखH 1 यो। 

१०,२०,३० को सmामा ι,κ,λ अथवा i, k, l लेिखH 1 यो। १००,२००,३०० को सmामा 
ρ,σ,τ अथवा r,s,t लेिखH 1 यो (अगािड उ5लेख भएको तािलका हेनु0होला)।  यसरी कुनै पिन 
शY द वा नामको अ�र िलएर � यस शY दको पूरा िहसाब िनका5 न स�कH छ। यो िहसाबलाई 

“गेमेि_या” भिनH छ। येशूको नाम (gीकमा Ιησους ) को िहसाब  ८८८ Gन आउँछ ।  
येशूका धेरै नाम र उपािधह<को िहसाबको मु� य त1 या�क ८ GH छ। Κυριος (कुNरओस 

= �भु) को िहसाब ८०० GH छ। Χριστος (Rी" ट)को िहसाब  १४८० (३७ x ८ x ५) GH छ। 
८८८ (येशूको िहसाब) = ३७ x ८ x ३ GH छ। αληθεια (अलेथैया = स� यता)को िहसाब  ६४ 
(८ x ८) GH छ।  Σωτηρ (सोतेर = मुिrदाता) को िहसाब १४०८ (८ x ८ x २२) छ। οδος 
(होडोस = बाटो) को िहसाब ३४४ (८ x ४३) GH छ।  

अक\ितर Κοσµος (कोसमोस = संसार)को गेमेि_या ६०० GH छ। संसार परमे9 वरदिेख 
अलग रहरे मािनसको काम गनb �े_ GH छ। शैतानको नामह< δρακων (tाकोन = अिज�गर) 
οφις (ओफjस = सप0) को गेमेि_याको मु� य त1 या�क १३ GH छ।  

बाइबलको स�� या अ= ययनको िनिP त शताY दीऔदँिेख धेरै िवkान्-ह<ले आ%नो बGमु5य 
समय �दएका छन्। परेम9 वरका मािनसह< र   योितष शा, _का िवuाथvह< दबुै यस काममा 
सP लV न भएका िथए। ६६६ स�� याको अ= ययन धरेै मािनसह<का लािग अझ ै चाखलाV दो 
भएको िथयो र जालमा प�Oएका १५३ माछाह<का शायद १५३ भH दा बढी िविभA 
Y या� याह< भएका Gन सB छन्। 

बाइबलको स�� या Lान (स�� याको िहसाब) र गेमेि_या बुd नलाई कNठन छ र � यो सबै 
जनाको िनिP त बुd न पिन आव9 यक छैन।  तर पिन �काशको पु, तक बुd नको िनिP त यो 
िवषयको केही Lान जसलाई पिन आव9 यक GH छ। िवशेष गरेर पशुको स�� या ६६६ को अथ0 र 
यसको िवपNरत येशूको स�� या ८८८ को अथ0 बुd न खो  नेह<को िनिP त यो साँचोको <पमा 
सािबत GH छ।  
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फोहोरीपनादिेख एकदम अलग छन्।  
ितनीह< परमे9 वरको �काशkारा बेिबलोनको रह, यको अथ0 र , वभाव बुझेर wदयदिेख 

“मेरा मािनस हो, � यसबाट िन, केर आऊ, न_ता � यसका पापह<सँग  ितमीह< पिन सहभागी 

Gनेछौ र � यसका िवपि�ह<  ितमीह<ले भोV नछेौ” (�काश १८: ४) आLाकारी भएका Gनेछन्। 

४ पदको महxपूण0 वण0नले यसको अथ0लाई झन् , प" ट पाद0छ; “थुमा जताजता  जानुGH छ उहाँका 

पिछपिछ लाV नेह< ियनीह< नै Gन्।” उहाँका समयमा येशू आफै पिन बेिबलोनदिेख पूण <पले 
अलग GनुGH 1 यो। उहाँल े मानवkारा बनाएको y" ट धम0मा कुन ै भाग िलनभुएन। उहाँज, त ै
ितनीह< भएको Gनाले ितनीह< पिन पूण0 तवरले आ� माkारा अगुवाइ भएका Gनेछन्। 

“थुमा जताजता  जानुGH छ उहाँका पिछपिछ लाV नु” भनेको, अथ0 के हो ? येशू कहाँ 

जानुभयो? यस संसारमा उहाँ गभ0धारणपिछ जH म, बालककाल, �कशोर अव, थादिेख पूण0 

मािनस Gनुभयो। उहाँ आLाकारी, ितर, कार, सतावट र Oूसमा मृ� युको बाटो भएर �हzनुभयो। 
उहाँ िवजयी भएर िचहानबाट बौरी उ{नुभयो र परमे9 वरको दािहने हाततफ0  उचािलनुभयो। 
यो परमे9 वरको थुमाको जीवनमाग0को सारांश हो। उहाँ जहाँजहाँ जानुGH छ उहाँलाई 
पIाउनेह<को पिन � यही नै जीवनको बाटो GH छ। ितनीह< पिन यी कुनै कुराह<दिेख अलग 
रहन सB दनैन्।  

उहाँलाई पIाउनेह<ले परमे9 वरको वचनमा गभ0धारण भई जH मेको Gनुपछ0। 
बालककाल, �कशोर अव, थादिेख पNरपB वतालाई ितनीह<ले पिन पार गरेको Gनुपछ0। 

ितनीह<ले आLाकाNरताको बाटोमा ितर, कार, सतावट र मृ� युको अनुभव गरेको Gनुपछ0। धेरै 
जसो मािनसह<को शारीNरक मृ� यु नभए पिन ितनीह<मा मृ� युको अनुभव Gनेछ। उहाँसँग 
ितनीह< सतावटमा पछ0न् भने उहाँसँग रा  य पिन गनbछन्। 

५ ५ ५ ५ पद पद पद पद ““““ितनीह�काितनीह�काितनीह�काितनीह�का    मखुमा कुन ैझूट मखुमा कुन ैझूट मखुमा कुन ैझूट मखुमा कुन ैझूट पाइएन पाइएन पाइएन पाइएन ितनीह� िन
 खोितनीह� िन
 खोितनीह� िन
 खोितनीह� िन
 खोट छन्ट छन्ट छन्ट छन्””””        

१,४४,००० को अिH तम िवशेषता- िव9 वासपूण0ता र शु�ता िथयो। झूट हामीह<को 

वNरपNर छ।  सामािजक, | यापाNरक र राजनीतीक सबै �किसमका झूटह< जीवनका भाग 
भएका छन्। � योभH दा नरा;ो कुरा पाNरवाNरक र मo डलीको जीवनमा Gने गद0छ। झन् नरा;ो 
कुरा, � यसको cोत हा;ो आ% नै wदयमा पाउन सB छौ।ँ 

येशू पूण0 तवरले िभH द ैGनुGH छ । उहाँले भAुभएका र गनु0भएका सबै कुराह< सP पूण0 स� य 
िथए। उहाँ आफै नै स� य GनुGH छ। पिव_ आ� मा सत्  यको आ� मा GनुGH छ। शैतान झूटको िपता 
हो।  

सबभH दा ठूलो झूट के हो? परमे9 वरको बारेमा झूटो सा�ी �दनु। येशूलाई िव9 वासयोV य 

साँचो सा�ी भनी वण0न गNरएको छ। उहाँ परमे9 वरको िस� �ितिनिध GनुGH छ। उहाँले स� य 
बो5 नुएको मा_ै होइन तर उहाँ सत्  य नै GनुGH 1 यो। अक\ितर फNरसीह< पूण0 <पले झूटा 
गवाहीह< िथए। ितनीह<ले परमे9 वरको बारेमा मािनसह<लाई िसकाउँथे तर ितनीह<को 
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स�कA। यसमा काम लाV ने कुरा माछाह< समा� ने मा_ हो। माछाह<लाई समातेपिछ जिमनमा 
5 याइH छ। येशूले आि� मक पNरवत0नको अनुभव वण0न गन0लाई यो उदाहरण चलाउनु भएको 
िथयो। उहाँले चेलाह<लाई भAुभयो “म ितमीह<लाई मािनसह<को जालहारी बनाउँछु।” 
चेलाह<ले मािनसह<लाई समु}बाट पृ1 वीमा 5 याउनु प1 य\। �काशको पु, तकले पृ1 वीमा रहने 

र , वग0मा रहनेह<को बीचमा , प" ट फरक दखेाउँदछ। “� यसकारण हे , वग0मा रहनेह<, 

ितमीह< रमाओ। तर पृ1 वी र समु}लाई िधB कार ! �कनभने आ% नो समय अ5 प छ भनी थाहा 

पाएर �दयाबलस शैतान ठूलो Oोधसाथ ितमीह< कहाँ तल आएको छ” (�काश १२:१२)। 

मरेका र , वग0 गएकाह<लाई यस पदले उ5 लेख गद~न। तर Rी" टसँग , वगvय , थानह<मा 
बसेकाह<लाई उ5 लेख गद0छ। नयाँ करारमा , वग0 भिव" यको घरभH दा अिहलेको अनुभव हो। यो 

आ� माको �े_ हो। मृ� युको वण0न गदा0 “, वग0 जान”ु भAे शY द किहले पिन बाइबलमा आउँदनै। 

बf पावलले “Rी" टसँग Gनु” भAे शY दलाई चलाउँदछन्। येशूले “िपताकहाँ जाने” शY द चलाउनु 

भएको छ।  

आदमका सH तानका सबै सद, यह< ज, तै, १,४४,००० सुfमा संसारका िथए। ितनीह< 
अब , वग0मा ब, नेह< Gनआएका छन्। ितनीह<को नागNरकता पNरवत0न भएको छ। ितनीह< 
अब संसारको अधीनमा नरहरे , वगvय �े_का Gन आएका छन्। ितनीह<ले उ�ारको पूण0ता 
पाइसकेका छन् र अब ितनीह< पूण0तवरले परमे9 वरको अधीनमा छन्। 

४ ४ ४ ४ पदपदपदपद: : : : ““““ितनीह�  �ीितनीह�  �ीितनीह�  �ीितनीह�  �ीसँग लसपस भएका िथएनन ्र आफूलाई चोखो राखकेा  िथए।  सँग लसपस भएका िथएनन ्र आफूलाई चोखो राखकेा  िथए।  सँग लसपस भएका िथएनन ्र आफूलाई चोखो राखकेा  िथए।  सँग लसपस भएका िथएनन ्र आफूलाई चोखो राखकेा  िथए।  

थमुा थमुा थमुा थमुा जताजता  जान�ु� छजताजता  जान�ु� छजताजता  जान�ु� छजताजता  जान�ु� छ उहाकँा पिछपिछ ला� ने उहाकँा पिछपिछ ला� ने उहाकँा पिछपिछ ला� ने उहाकँा पिछपिछ ला� नेह� ियनीह� न ै�न।् परम े वह� ियनीह� न ै�न।् परम े वह� ियनीह� न ै�न।् परम े वह� ियनीह� न ै�न।् परम े वर र र र र र र र 
थमुाको िनि# तथमुाको िनि# तथमुाको िनि# तथमुाको िनि# त पिहलो फलको �पमा मािनसह�का बीचबाट ियनीह� मोल ितरी  पिहलो फलको �पमा मािनसह�का बीचबाट ियनीह� मोल ितरी  पिहलो फलको �पमा मािनसह�का बीचबाट ियनीह� मोल ितरी  पिहलो फलको �पमा मािनसह�का बीचबाट ियनीह� मोल ितरी 

छु)याइएका िथए।छु)याइएका िथए।छु)याइएका िथए।छु)याइएका िथए।””””        

, _ीसँग लसपस भएका भAाले के अथ0 लगाउँछ? िन9 चय नै हामी सब �कारका यौन 
, वतH _ता र अनैितक काम भएको समयमा बाँचेका छौ।ँ परमे9 वरका दासह< िन9 चय शु� र 
िनH दारिहत Gनुपद0छ (यो भAु नपनb कुरो हो)। मािथ उ5 लेिखत यो पदको अथ0 पुfषह<को 
शारीNरक यौन सPबH धी चोखोपनको मा_ कुरा हो भH ने हो भने यसले , _ीह<लाईचाँिह 
१,४४,००० बाट छुhiाइएको Gनेछ। 

यो पदको मु� य अथ0 आि� मकj शु�ता हो। �काशको पु, तकले दईुवटा द"ु ट , _ीह<को 
िवषयमा वण0न गद0छ। �काश २:२० पदमा हामी पaदछौ-ँ “तर ित;ो िवf�मा मैले यो भAु छ: 
ितमी ईजेबेल भAे , _ीलाई सहन गछ�। � यसले आफैलाई अगमवा�दनी भH छे र मेरा 
सेवकह<लाई | यिभचार गन0 र मु�तह<लाई चढाइएको भेजन खान िसकाउँछे र यसरी 
ितनीह<लाई बहकाउँछे।” पिछ गएर �काश १७: ५ मा हामी पaदछ�। “रह, य - पृ1 वीका 

वे9 याह< र िघनलाV दा कुराह<कj आमा महान् बेिबलोन।”  

� य, ता , _ीह<सँग १,४४,००० िबटुला भएनन्। ितनीह< ईजेबेल र बेिबलोनका 
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पशुको छाप पशुको छाप पशुको छाप पशुको छाप     
यो लेखाइको सुfमा उ5 लेख गNरएको पिहलो दईु पदह<मा हामी पशुको बारेमा पaदछौ:ँ  

“अिन � यसले साना र ठूला, धनी र गरीब, फुB का र कमारा सबैलाई ितनीह<का दािहने हात वा 
िनधारमा छाप लगाउन लायो। � यो छाप नभइकन कसैल ेपिन �कनमले गन0 नपाउन ेभए। � यो 
छापचा�ह � यस पशुको नाम वा � यसको नामको स�� या हो।” (�काश १३: १६,१७)।  

यी पदह<का बारेमा धेरै िवचार र तक0 ह< �कट भएका छन्। औ धेरै मािनसह<ले  
सुनेका र िसकेका यी कुराह<बाट िचिH तत र डराएका िथए भAे कुरामा कुनै शंका छैन। पशुको 
यो छाप कुन �कारको िथयो ? यी �दनह<मा धनी दशेका मािनसह< र नेपालका केही 

मािनसह<ले सामान �कAको लािग नगदको सmामा ‘Oेिडट-काड0’ चलाउँदछन्। कितपय 

बाइबलका िश�कह<ले भH दछन् �क Oेिडट-काड0को सmामा हात अथवा िनधारमा भएको छाप 
चलाउन स�कH छ। यी छापह<ले ब�क खातामा कित िहसाब बाँकj छ भनेर िवuुतीय तवरले 
लेिखनेछ र कुनै कुरा �कनेपिछ �यसको िहसाब िमलाउन स�कH छ। 

�काशको १३ अ= यायको शािY दक अथ0 िलयौ ँ भने यो १४ अ= यायको पिहलो पदसँग 

िम5 दनै। “अिन मैले हेरेँ र िसयोन डाँडामा थुमा खडा Gनभएको मैले दखेेँ। उहाँको साथमा एक 

लाख चवालीस हजार िथए, जसका िनधारमा उहाँको नाम र उहाँको िपताको नाम लेिखएका 

िथए”। य, ता Oिमक पदह<को अथ0 हामीले एकै नासले | या� या गनु0 पद0छ। पशुको छाप ६६६ 

िवuुतीय तवरले मािनसह<को िनधारमा लगाइH छ भने येशूको नाम पिन १,४४,००० 

मािनसको िनधारमा िवuुतीय तवरले नै लेिखएको Gनुपद0छ। तर कुनै िश�कले पिन य, तो Gनेछ 
भनेर िसकाएको मैले किह5 यै पिन सुनेको छैन। 

िनधार बािहर जे GH छ � यो केही होइन तर िनधारिभ_ जे GH छ � यो वा, तिवक कुरो हो। 
िनधारिभ_ भएका दईु �कारका मनह<म= ये कुनै एक हामीसँग Gन सB दछ। िनधारिभ_ पशुको 
मन वा Rी" टको मन म= ये कुनै एउटा GनसB दछ। धम0शा, _मा उ5 लेख गNरएका यी दवुै �कारका 
मनलाई अब हामी पालैपालोसँग िवचार गनbछौ।ँ 

पशुको मन पशुको मन पशुको मन पशुको मन     
दािनयल ४:१६ मा हामी पaदछौ ँ“� यसको मािनसको मन बदिलएर � यसलाई पशुको मन 

�दइओस् ...।” � यो मािनस को िथयो ? नबुकदनेसर महान् राजा, र बेिबलोनको पुन: िनमा0ण 
क�ा0 र इितहासका अित नै शिrशाली मािनस िथए। 

बाइबलमा य<शलेम र बेिबलोन भAे दईु वटा �ितkH दी शहरह< िथए। हामीह< पिहलो 
प5 ट उ� पि� ११ अ=यायमा बेिबलोनको िहZू नाम बाबेल उ5लेख भएको पाउँछौ।ँ � यसपिछ 
पुरानो करारको इितहासमा यो नाम �चिलत भएको िथयो। यहोशूको पु, तकमा य<शलेम 
पिहला प5 ट उ5 लेख गNरएको छ तर दाऊद राजाको समयसP म यो महx वपूण0 भएको िथएन। 
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उनले य<शलेमलाई यबूसीह<बाट कY जा गरेर उनको राजधानी बनाए। � यसपिछ धम0शा, _मा 
य<शलेम �चिलत  Gदँ ैआयो र आजको समयमा समेत यो �चिलत भइरहेको छ। बेिबलोनको 
नाशबाट र दलुाहाको िनिP त िस�गाNरएकj दलुहीज, तो भएर , वग0दिेख तलितर झNररहेको 
य<शलेमको वण0नबाट �काशको पु, तकको अH त भएको छ। 

बेिबलोन झूटो धम0को घर िथयो। मािनस र मािनसको काममा आधाNरत कुराह< झूटो 
धम0को सार हो। परमे9 वरसँग यसको साँचो सP बH ध छैन। यसले मािनसलाई मिहिमत गनb 
काममा_ गद0छ । 

बेिबलोनका राजा नेबुकदनेसरले � यस बेला यGदीह<लाई बH दी बनाएका िथए। 
दािनयलको पु, तकको चार अ= यायमा नेबुकदनेसर आफैले उनको पतन र पुन, था0पना भएको 

भिन भनेको पाईH छ। उनले घमo ड गरेर भने “के यो मैले आ% नो कj�त र मिहमाको लािग मेरो 

ठूलो शिrkारा आ% नो शाही िनवास, थान बनाएको माहान् बेिबलोन होइन र?” यो भनाइले 

गदा0 नै उनको सम, याको सुf भएको िथयो।  

शतािY दऔ ँ अिघको बाबेलका पिहला िनमा0णता0ह<का शY दह< पिन  � य, तै िथए: “लौ 

हामी आ% नो िनिP त शहर र , वग0सP म पुV ने घरहरा बनाऔ,ँ अिन आ% नो नाम राखौ ँर हामी 

पृ1 वीभNर जताततै नछNरऔ।ँ” � यही �दनदिेख आजका �दनसP म थु�ै मािनसह<ले पिन आि� मक 

बाबेल बनाएका छन्।  
नेबुकदनेसरको मुखबाट यी शY दह< िन, कने िबि�कै H याय आयो। धम0शा, _का वचन ियनै 

Gन् “उनी मािनसह<बाट धपाइए र उनले गाईव, तुलेझै ँ घाँस खान थाले। उनको र� चीलका 
� वाँखज, तै र उनका नङह< चराका न�gाह<ज, तै नहोउ� जेलसP म उनको शरीर आकाशको 

शीतले िभ  यो”। उनको मन मािनसबाट पNरवत0न भई पशुको ज, तो मन भएर धम0शा, _मा 

पिह5 यै उि5 लिखत वचन पूरा भयो।  पशुसँग परमे9 वर बारे कुनै Lान Gदँनै। उसको लािग 
आि� मक कुरा र नैितक कुराको कुनै मू5 य Gदँनै। ६ स�� याले परमे9 वरिवनाको मािनसको 

�ितिनिध� व गद0छ। ६६६ स�� या  को अथ0 मािनस-मािनस-मािनस हो। यो मािनसमा केिH }त र 

मािनसल े अधीनमा गरेको यस �कारको सं, था वा समाजको स�केत हो। मािनसको आ% न ै

िवचार, योजना र पNरयोजनाकह<मा आधाNरत थोकह<मा परम9े वरको िनिP त कुनै , थान 

Gदँनै। 
नेबुकदनेसर सात वष0सP म पशुज, तो भएर बाँचे र उनको िववेक नफकु0 H जेलसP म  उनले 

घाँस खाए। अिH तम प5 ट उ5 लेिखत उनको वचन एक िभH द ै आ� माबाट आयो। “अब म 

नबुकदनेसर , वग0का महाराजाको �शंसा, ब�ढबढाउ र मिहमा गद0छु �कनभने उहाँले जे गनु0GH छ 

ठीक गनु0GH छ र उहाँका सबै माग0ह< H यायस�गत छन्। अिन उहाँले घमo डीह<लाई न; 
बनाउन सB नुGH छ।”  

६ स�� या नबुकदनेसरले पिहलेको जीवनमा गरेका धेरै कामह<सँग सP बिH धत िथयो। 
उनले ६० B युिबट अV लो र ६ B युिबट चौडा सुनको मू�त बनाएका िथए (२ B यिुबट = १ 
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पिन सुिनH 1 यो। १,४४,००० मािनसह<ले मोशाले ज, तै परमे9 वरको अिधकार पाउनेछन्। 

तेcो कुरा: १,४४,०००को , वर वीणा बजाउनलेे बजाइरहेको वीणाको , वरज, तो Gनेछ। 
ितनीह<को , वर स�गीतज, तै GH छ। स�गीतको रचना गनb सबैको �मता Gदँनै। िवशेष 
�ाकृितक वरदान भएकाले मा_ै स�गीत रE न सB दछन्। तािलमिवना स�गीत रE न स�कA।  
स�गीतकारले उसले स�गीत बजाउनुभH दा अिघ सुA िसB नुपछ0। आवाज िमलाउने र लय िचAे 
िनयम िसकेको Gनुपछ0। � यसपिछ उसका हातह< अथवा , वरलाई ती आवाज उ� पA गन0को 
िनिP त अनुशािसत गरेको Gनुपद0छ। �ाकृितक �माताको साथै यी सबै कुराह<लाई िसB न धेरै 

समय, पNरcम र तािलम चािहH छ।  

यसका पNरणामह< दईु �किसमका छन्। स�गीतले ठूलो आनH द �दन सB छ र यो अित 

मनोहर Gन सB छ। यसले सH दशे पिन आदान �दान गन0 सB छ। १,४४,०००को , वर स�गीत 
ज, तो Gनेछ। स�गीतकारह<को ज, तो ितनीह<सँग परमे9 वरले �दनुभएको उ�म वरदान 
GH छ। ितनीह<ले परमे9 वरको , वर लामो  समयसP म र अित नै होिसयारी पूव0क सुनेका GH छन्। 
ितनीह< कडा र लामो अनुशासनkारा उहाँको , वर उ� पA गन0सB ने तािलम पाएका GH छन्। 
यसको पNरणाम , व<प ितनीह<ले परमे9 वरको स� य वचनलाई अित सुH दर �कारले बाँzनेछन्। 
ियनै पNरणामले गदा0 भीडह< येशू कहाँ आक�षत GH थे। ितनीह<ले य, तो भने, “यो मािनसल े

ज, त ैअ< कसैले पिन अिहलेसP म बोलेको छैन”।  

स�गीतकारह<ज, तै ितनीह< पिन एक अका0सँग पूण0 सP बH ध रा� दछन्। कमजोर 
स�गीतकारह< िवना लय र िवना ताल उ, तै लयमा गाउने �यास गछ0न्। शायद ितनीह< 
आफैचाँिह खुशी GH छन् होला तर अ<ह<ले �यसलाई fचाउँदनैन्। असल स�गीतकारह<  
िविभA लयमा गाउन सB छन् तर � यो सीधा �कारले एक आपसमा िमलेको र िमलाइएको GH छ। 
मािनसह<बाट िसकेका सबै मािनसह<ले एउटै अथा0त् उ, तै कुरा बो5 दछन्। उनीह<ले बेसमझ 
र आपसमा लय निमलेका सH दशे बो5 दछन्। ितनीह<को एक आपसमा ठीक सP बH ध Gदँनै। 
परमे9 वरले िसकाउनुभएका १,४४,००० को बीचमा धेरै िभAता भए तापिन आपसमा सीधा 
�कारको सP बH ध राखेर आ� मामा एक भएका GH छन्। 

३ ३ ३ ३ पद पद पद पद ““““,सहासनको र ती चार जीिवत -ाणह�का र ,सहासनको र ती चार जीिवत -ाणह�का र ,सहासनको र ती चार जीिवत -ाणह�का र ,सहासनको र ती चार जीिवत -ाणह�का र धम0ग2ुह�का अगािड  धम0ग2ुह�का अगािड  धम0ग2ुह�का अगािड  धम0ग2ुह�का अगािड  

ितनीह�ले  नया ँ गीत गाउँदथ।े पृ7 वीितनीह�ले  नया ँ गीत गाउँदथ।े पृ7 वीितनीह�ले  नया ँ गीत गाउँदथ।े पृ7 वीितनीह�ले  नया ँ गीत गाउँदथ।े पृ7 वीबाट मोल  ितरी छु)ाइएका एक लाख बाट मोल  ितरी छु)ाइएका एक लाख बाट मोल  ितरी छु)ाइएका एक लाख बाट मोल  ितरी छु)ाइएका एक लाख 

चवालीस हजारल ेबाहके कसैल े8 योचवालीस हजारल ेबाहके कसैल े8 योचवालीस हजारल ेबाहके कसैल े8 योचवालीस हजारल ेबाहके कसैल े8 यो गीत िस9 न गीत िस9 न गीत िस9 न गीत िस9 न स9 दै स9 दै स9 दै स9 दैनिथयो।निथयो।निथयो।निथयो।””””        

मािनसह<ले आ% नो अनुभव भAलाई अथवा वण0न गन0लाई गीत गाउँछन्। अनुभव 
नभएका र केही नबुझेका मािनसह<ले गीतसँग सP बH ध रा� न सB दनैन्। १,४४,००० को िवशेष 

अनुभवचाँिह यो हो,�क ितनीह< पृ1 वीबाट मोल ितरेर छुटाइएका Gन्। 
प1ृ वी �ाकृितक मािनसको �_े हो। परम9े वर र आ� माको �_े अथा0त ् , वग0दिेख प1ृ वी 

उ5 टो छ। �काशको प,ु तकल ेलगातार <पमा तीनवटा �_ेह<लाई उ5 लखे गद0छ- , वग0, प1ृ वी 

र समु}। समु} बाँझो र लाभरिहत छ। यसमा खेती, िनमा0णको काम र कुनै सH तुलनको कुरा गन0 
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<पमा , थापना Gनेछ। डाँडाह<भH दा मािथ � यो उE च उठाइनेछ र सबै जाितह< � यहाँ 

ओइNरएर आउनेछन्। धेरै मािनसह<ले आएर भAेछन्- “आओ हामी परम�भुको पव0त याकूबका 

परमे9 वरको भवनमा जाऔ।ँ उहाँले हामीलाई आ% नो माग0 िसकाउनुGनेछ, ता�क हामी उहाँको 

बाटोमा �हzन सकौ।ँ” | यव, था िसयोनबाट र परम�भुको वचन य<शलेमबाट िन, कनेछन्।”      

ितनीह< Rी" टसँग एक मनका भएकाले िसयोन पव0तमा उिभनेह< नै Rीष्  टसँग रा  य गनbह< 
Gनेछन्। उहाँको मन ितनीह<मा छ, ितनीह< नयाँ भतv गNरएका होइनन्। ितनीह<ले 
आव9 यक तािलम िलएर तयार भइसकेका छन्। ितनीह<को मन ६६६ दिेख ८८८ मा पNरवत0न 
भइसकेका छन्।  

१,४४,००० स�� यालाई शािYदक <पमा िलनुGA। शािYदक <पमा कुनै समुदायको ठीक 

१,४४,००० मािनसह<मा_ िसयोन पव0तमा उिभनेछन् भनेर हामीले िवचार गनु0 Gदँनै। बf 

हामीले फेNर स�� याको अथ0लाई िवचार गनु0पछ0। यी १,४४,००० मािनसह< इ�ाएलका 

�� येक १२ कुलका १२,००० Gन् (७ अ= याय हनेु0होस)।  १२ कुल भएअनुसार येशूले १२ 

चेलाह<लाई चुAुभयो। � य, त ै २० अ= यायको नयाँ य<शलेममा १२ जगह< र १२ ढोकाह< 
िथए। इ�ाएल, चेलाह< र य<शलेम शहर सबै परमे9 वरले छाAुभएको िथयो। १,४४,००० 

मािनसह<को अथ0 परमे9 वरले Rी" टसँग रा  य गन0लाई चुAुभएको एउटा ठूलो मािनसह<को 
समूह हो।  

२ २ २ २ पद: पद: पद: पद: ““““अिन धरेै पानीह�को आवाज ज तैअिन धरेै पानीह�को आवाज ज तैअिन धरेै पानीह�को आवाज ज तैअिन धरेै पानीह�को आवाज ज त,ै , , , र ठूलो  गज0नको आवाजज तोर ठूलो  गज0नको आवाजज तोर ठूलो  गज0नको आवाजज तोर ठूलो  गज0नको आवाजज तो        

 व व व वग0बाट आएको सोर मलै े सुने।ँ मैल े सुनकेा 8 योग0बाट आएको सोर मलै े सुने।ँ मैल े सुनकेा 8 योग0बाट आएको सोर मलै े सुने।ँ मैल े सुनकेा 8 योग0बाट आएको सोर मलै े सुने।ँ मैल े सुनकेा 8 यो सोर वीणा बजाउनहे�ल े सोर वीणा बजाउनहे�ल े सोर वीणा बजाउनहे�ल े सोर वीणा बजाउनहे�ल े

बजाइरहेका वीणाकोसोर ज तोबजाइरहेका वीणाकोसोर ज तोबजाइरहेका वीणाकोसोर ज तोबजाइरहेका वीणाकोसोर ज तो िथयो। िथयो। िथयो। िथयो।””””    

यो पदमा १,४४,०००को आवाजको तीन वण0नह< पाइH छन्।  

पिहलो कुरा: यो धेरै पानीह<को आवाजज, तो छ। इज�कएल ४३:२ मा परमे9 वरको 
आवाजको बारेमा र �काश १:१५ मा मािनसको पु_को बारेमा � य, तै �कारले वण0न गरेको 
पाइH छ। पानीको अथ0 जीवन हो। धेरै पानीको अथ0 �श, तताको जीवन हो। पानीिवना न त 

मािनस, न त जH तुह< न त <ख िबfवाह< नै बाँE न सB छन्। १,४४,००० मा नै �श, तताको 

आि� मक जीवन रहH छ। ितनीह<ले यो आि� मकj जीवनलाई अ<ह<सँग बाँzनेछन्। येशूले 
भAुभयो: “ितनीह<ले जीवन पाउन् भनेर म आएँ र � यो �श, त मा_ामा पाउन्।” उहाँले 

बो5 नुभएको बचन “आ� मा र जीवन” िथयो। १,४४,००० उहाँज, त ैGनेछन्। ितनीह<ले बोलेका 
कुराले सुAेह<लाई जीवन �दनेछ। यो केही मा_ामा साँचो भइसकेको छ र येशूलाई 
पIाउनेह<को िनिP त पूरा Gने समय आउँदछै। हामीले अिहले दखेेको भH दा � यो एकदमै �श, त 
मा_ामा Gनेछ।  

दोcो कुरा: ितनीह<को आवाज ठूलो गज0नको आवाजज, तो छ। गज0नको अथ0 अिधकार र 
शिr भAे बुd नु पद0छ। परमे9 वरले मोशालाई िसनै पव0तमा दश आLा �दनुGदँा गज0नको आवाज  
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िमटर)।  
पिल, तीह<का असुर गोिलयत पिन नेबुकदनेसरज, तै िथए। उनी आ% नै िनिP त घमo ड गथb 

र उसको काय0लाई पिन ६ स�� याले स�केत गNरH छ। उनी ६ B युिबट अV लो र उसको भाला  
६०० शेकेल (७ �कलो) तौल भएको िथयो। उनीसँग अ< ६ �कारका हात हितयारह< पिन 
िथए। गोिलयतको अिH तम ि, थित नबुकदनेसरको भH दा  अझै नरा;ो िथयो। मन िबgेको मा_ 
होइन उसको िशर पिन पूण0 तवरले काNटयो। 

६ स�� याको सmामा १३ स�� यालाई पशुको स�� या हो भनेर हामीह<ले िवचार गन0 
सB छौ ँ  �कनभने १३ स�� या शैतानसँग सP बिH धत छ र ६ चा�ह मािनसको स�� या हो। 
सुसमाचारमा उ5 लेिखत केही घटनाह<ले हामीलाई यो कुरा बुd न सहयोग गद0छ। एक �दन 
प_ूसले अचP म �कारले �काश पाए।  उनले येशूलाई भने “तपा` Rी" ट GनुGH छ, जीिवत 

परमे9 वरको पु_” येशूले जवाफ �दनुभयो “योनाको छोरो िसमोन ितमी धH य हौ। �कनभने 

मािनसबाट ितमीलाई यो �कट भएको होइन, तर , वग0मा GनुGने मेरा िपताले �कट गनु0भएको  

हो।”  

� यसको थोरै समयपिछ प_ूसल े यशेूलाई Oूसको म�ृ यकुो बाटो पH छाउनको िनिP त 

मानवीय बुि�को स5 लाह �दए। येशूले उ�रमा उनलाई यसो भAुभयो “ए शैतान, मेरो 

सामुAेबाट हNटजा, तँ मेरो िनिP त बाधा होस्। �कनभने तँ परमे9 वरका कुरामा होइन, तर 

मािनसह<का कुरामा = यान �दH छस्।” ६६६ स�� याले परमे9 वरिवनाको मािनसको 

�ितिनिध� व गद0छ। प_ूसको स5 लाह खाली ६६६ को मा_ िथयो तर येशूले � यसलाई सोझै 

शैतानबाटको हो भनी बुd नुभयो। परमे9 वरिवनाको मािनस शैतानसँगको मािनस GH छ भAे, यो 

एक स� यता हो। 
हामी बीचमा Gन सB दनैौ।ँ हामी परमे9 वरसँग अलग र शैतानसँग पिन अलग भएर ब, न 

सB दनैौ।ँ हामी परमे9 वरलाई , थान �ददनैौ ँ भने शैतानkारा िनयिH _त भएका GH छौ,ँ �कन�क 
�यो संसारको राजकुमार हो। 

�क�े र ब�े ने�क�े र ब�े ने�क�े र ब�े ने�क�े र ब�े ने        
अब हामी �काश १३: १७ लाई िवचार गनbछौ ँ“� यो छाप नभइकन कसैले पिन �कनमेल 

गन0 नपाउने भयो। � यो छापचा�ह � यस पशुको नाम वा � यसका नामको स�� या हो।”  

हामीह<ले शािYदक <पमा यो पदलाई झmै हदेा0 अH योलमा पद0छौ।ँ हामीह< कसरी 
बाँE न सB दछौ।ँ हामील े हा;ो खाना कहाँ पाउन?े के परम9े वरल े एिलयालाई गरेको ज, त ै

आ9 चय0को काम हा;ो िनिP त गनु0GH छ?  

सुf सुfका पाठकह<ले यो कुरा पaदा उनीह<को wदयमा डर उ� पA भयो भAे मलाई 
िव9 वास लाV दनै।  
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कृषकह<को समाजमा उनीह<ले आ% नै खानेकुरा र लगाउने कुराह< आफै उ� पादन 
गद0छन्। उनीह<लाई बाँE नको िनिP त कुनै कुरा �कA र बेE न आव9 यक पद~न।  

यी पदह<को शािYदक र शारीNरक पूण0ता Gनेछैन भनी म िन9 चय पिन भA सिB दनँ। तर 
हामीले यसको अझ रा;ो आि� मक अथ0 हने0 सB छौ ँभनेर म िव9 वास गद0छु।  

१७ पदमा भएको पशु पृ1 वीबाट िनि, करहकेो िथयो (११ पद हेनु0होस)। पृ1 वीचा�ह 
, वग0मा नब, ने िव9 वासीह< अथवा मo डलीका सद, यह<को िच_ हो । ितनीह< आ� माअनुसार 
नचलेर शरीरअनुसार च5 दछन्। पृ1 वी समु} र , वग0दिेख अलग छ। समु}को अथ0 अिव9 वासीह< 
र अH यजातीह<को भीड हो (�काश १७:१६ हनेुहोस्)। , वग0को अथ0 हो साँE चै Rी" टसँग , वगvय 
, थानह<मा बसेका मािनसह< हो। पृ1 वीले संसाNरक मo डलीको �ितिनिध� व गद0छ। 

संसाNरक मo डलीह< �कनबेचको काममा पूण0 <पले लागेका छन्। य, ता मo डलीलाई 

�काशको १८ अ= यायमा वे9 याज, तो भनेर बयान गNरएको छ। यौन �Oयाकलाप, cीमान ्
cीमतीको बीचमा रहकेो गिहरो �ेम र िमलनको सP बH ध हो। हामीले पिन परमे9 वरसँग गिहरो 
सP बH ध रा� नुपछ0 भनेर यसले िच_ण गद0छ। िववाह नगरेर पैसा कमाउनको िनिP त खराब 
तNरकाले यौन �Oयाकलाप गनb नै वे9 या हो। इितहासभNर िविभA �कारले मo डलीका 
अगुवाह<ले पिन � य, तै काम गरेका छन्। परमे9 वरका कुराह<लाई िलएर ियनीह<ले पिन 
पैसाको लािग बेचेका छन्। िबतेको समयमा र शायद अिहले पिन मo डलीका धम0गुfह<ले पैसा 
िलएर पाप �मा गद0छन्। यसरी नै मo डली असा= यै धनी भए। आजकल केही पि9 चमी 
दशेह<मा केही �चारकह<ले पैसाको आशामा च�गाइ गद0छन्। गरीब देशह<का कितपय 
पा,टरह< पिहले ितनीह<को साधारण नोकरीमा रहेको अव, थाभH दा अिहले धेरै धनी भएका 
छन्। 

सुसमाचार �चार र परमे9 वरको कामलाई म�त पु> याउनलाई पि9 चमका मo डलीह<ले 
पैसा �दने गद0छन्। मo डलीमा सधै ँपैसा आइरहोस् भनेर केही �िrह<ले �� य� वा अ�� य� 
<पमा झूट बोलेर झूटो िववरण पठाउने गरेका छन्। 

परमे9 वरको साँचो काम fपैयाँ-पैसाको अभावले किह5 यै पिन रो�कदनै र असफल Gँदनै। 
परमे9 वरले किह5 यै पिन fपैयाँ-पैसाको अभावले पूरा Gन नसB ने काम सुf गनु0GA। 

परमे9 वरका कामह<को बहानामा आ% नो , थान, इ  जत वा धन कमाउनको िनिP त कसैले 

�� य� वा अ�� य� <पमा केही गछ0 भने परमे9 वरको नजरमा ऊ वे9 याज,तै हो।  
�काशको पु, तक १८ अ= यायले बेिबलोनको पतनको बारेमा वण0न गद0छ। ३ पदमा हामी 

पaदछौ:ँ “�कन�क सबै जाितह<ले � यसको अशु� कामवासनाको मu िपएका छन् र पृ1 वीका 

राजाह<ले � यससँग | यिभचार गरेका छन्। पृ1 वीका | यापारीह< � यसको िवलािसताको 

�भावले धनी भएका छन्।” � यसपिछ | यापारीह<को ठूलो धनको िवषयमा यस अ= यायले बण0न 
गद0छ।  

बाइबलको समयमा अिन नेपालमै पिन पिहले fपैयाँ पैसाको ठूलो महx व िथएन। 

आजभोिल शहरह<मा fपैयाँ पैसािवना मािनसह< बाँE न सB दनैन्। मािनसह<ले आ% नो खाना, 

कपडा र अH य आव9 यrाह<को िनिP त काम गरेर कमाएको रकमबाट खच0 गद0छन्। पुरानो 
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समयमा धेरैजसो मािनसह<ले ितनीह<लाई चािहने आव9 यक खानेकुराह< र कपडाह< आफै 
उ� पादन गद0थे। ितनीह<लाई पैसाको थोरैमा_ खाँचो पनb गद01 यो। | यापारीह< आफैले उ� पादन 
नगरेको तर अ<ले उ� पादन गरेका समानह< �कनबेच गरेर नाफा कमाउने गद0छन्। 

कितपय �चारक र िश�कह< आि� मकj <पले य, ता दिेखH छन।् ितनीह< आफैसँग 
परमे9 वरबाट पाएको वचन Gदँैन तर टेपबाट सुनेको र �कताबमा पढेको कुराह< िलएर 
ितनीह<ले आ% नैज, तो गरेर अ<ह<लाई सुनाउँछन्। यस �कारका मािनसह<लाई ‘६६६’ को 
छाप लगाइएको छ। ितनीह<ले बेिबलोनमा �कनबेच गछ0न् र बेिबलोनको पतन Gदँा ितनीह< 
औधी fनेछन्।  

परमे9 वरको तNरका अित नै िभH द ै�किसमको छ। आ� मा र दलुही “आएर जीवनको पानी 

िस�ैमा लेऊ” भनेर िनमH _ण गNररहेका छन्।  “िस�ैमा ितमीह<ले पायौ; िस�ैमा दऊे” भनेर 

येशूले भAुभयो। परमे9 वर र उहाँका असल दासह<ले सध� िस�ैमा �दH छन्।  

�ी� ट�ी� ट�ी� ट�ी� टको मन को मन को मन को मन     
हामीह<ले पशुको मनको बारेमा िवचार ग> यौ।ँ अब हामीलाई योभH दा खुशीलाV ने कुरा 

Rी" टको मनको बारेमा बुd न अिघ बaन सB छौ।ँ �काश १४:१-५ मा यूहAाले १,४४,००० 

परमे9 वरका दासह<को दश0नको बारेमा बयान गरेका छन्। 
यस समूहको मु� य िवशेषता येशूज, तै Gनु हो। �ाकृितक <पमा आदमज, त ै भएर 

जिH मएका भए पिन अिहले ितनीह< पूण0 तवरले पNरवत0न भएका छन्। ६६६ दिेख पूण0 तवरले 
पNरव�तत  भएर ८८८ भएको हो। ितनीह< येशूज, तै बनेका िथए। परमे9 वरले ितनीह<लाई 
उहाँको मोहर छाप लगाएर ितनीह< पूण <पमा आ% नै Gन् भनेर भAुभएको छ। ियनीह< 
Rी" टको मन पाएका मािनसह< Gन्। 

परमे9 वरको योजनाको दश0न पाउन सकौ ँ भनेर अब हामी यी पदह< िब, तारै 
�ाथ0नासिहत अ= ययन गरौ।ँ हामी बाँिचरहकेा �दनह<मा नै उहाँले यसलाई पूरा गद~ GनुGH छ 

भनेर म िव9 वास गद0छु । उहाँका १,४४,००० दासह< अिहले तािलम र तयारीमा छन्। 
१ १ १ १ पद पद पद पद ““““अिन मलै ेहरे= अिन मलै ेहरे= अिन मलै ेहरे= अिन मलै ेहरे= ,,,,र िसयोन डाडँामा थुमा खडा �नभुएको मलै े देख=। उहाकँो र िसयोन डाडँामा थुमा खडा �नभुएको मलै े देख=। उहाकँो र िसयोन डाडँामा थुमा खडा �नभुएको मलै े देख=। उहाकँो र िसयोन डाडँामा थुमा खडा �नभुएको मलै े देख=। उहाकँो 

साथमा एक लाख चवािलस हजार िथसाथमा एक लाख चवािलस हजार िथसाथमा एक लाख चवािलस हजार िथसाथमा एक लाख चवािलस हजार िथएएएए, , , , जसका िनधारमा उहाकँो नाम र उहाकँो जसका िनधारमा उहाकँो नाम र उहाकँो जसका िनधारमा उहाकँो नाम र उहाकँो जसका िनधारमा उहाकँो नाम र उहाकँो 

िपताको नाम लिेखएका िथए।िपताको नाम लिेखएका िथए।िपताको नाम लिेखएका िथए।िपताको नाम लिेखएका िथए।””””        

योभH दा पिहलेको पद र यो पदमा अ� यH तै फरक छ। स�� या ६६६ले पशुको मनलाई 
जनाउँछ। नामले Rी" टको मनलाई जनाउँछ भने स�� या | यिrसँग सPबिH धत कुरा होइन तर 
कP � युटरमा रा;री िम5 छ। तपा`मा पशुको मन छ भने स�� यामा_ GनुGH छ तर तपा`मा 
Rी" टको मन छ भने तपा`को “नाम” GH छ। परमे9 वरको नजरमा तपा` | यिr Gनुभएको छ। 
तपा`को नाम थुमाको जीवनको पु, तकमा लेिखएको छ। 

यी १,४४,००० मािसह< िसयोन पव0तमा खडा GH छन्। यशैया २: २, ३ बाट यसको अथ0 

, प" ट GH छ। “पिछ5 लो �दनमा परम�भुको मिH दर बसािलएको पव0त सबै पव0तह<भH दा मु� य 


