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परमे वरको िदन

यस अध्यायका मूल पदह : २ पऽुस ३:१,२, यूह ा २१:१५-१७, २ पऽुस
३:३-१८, भजन ९०:४ र म ी २४:४३-५१।

यस अध्यायको ःमरण गनर्पन मूल सार पद: "ूभ ुको िदन त चोर जःतै गरे र
आउनेछ। भयानक गजर्नसाथ आकाशह
सबै तत्वह

अलप हुनछ
े न्। ितनीह मा भएको

आगोले भंम पानछ। यस पृथ्वी र पृथ्वीमा भएका वा गरे का सबै

थोकलाई परमेँवरले न्याय गनुर् हुनछ
े । यसरी आगोबाट नै सबै थोकको नाश
हुनछ
े " (पऽुस ३:१०,११

पान्तिरत)।

िबगत युगह मा परमेँवरलाई िवँवास नगनह ह मािथ मािनसह

भरपदनथे। परमेँवरमािथ िवँवास नगनह लाई खतराको

ि ले हे दर्थे। िकन

त? यो धारणा अत्यन्त सरल छ। यिद मािनसह ले परमेँवरलाई िवँवास

गरे न भने ितनीह को भिवंयमा हुने कुनै पिन न्यायलाई िवँवास गन
ितनीह को आधार हुँदैन। "आज िजउने भोिल मन त हो िन" भन्दै ितनीह ले

गन कुनै पिन कामको लेखा जोखा परमेँवरलाई िदनु आवँयक नभएको
ितनीह

् तर यो धारणा बोकेर िजउनु गलत हो भनेर मा ुपछर्।
तकर् गछर्न।
आजको

पिरूेआयमा

कितपयले

भिवंयको

ख्याल

राखेर

िजएको

पाइन्छ। यसको कारण िकन छ भ े कुरा बुझ्न त्यितको गा॑ो छै न भनेपिन

हुन्छ। िठक काम गनर् भिवंयमा परमेँवरले गन न्यायूित डराएर गनुर्
आवँयक छै न। तर भिवंयमा आफ्नो कामको लेखाजोखा िदनुपछर् भनेर

आभास पाएर िजउँदा िठक वा उिचत काम गनर् त सघाउँछ नै।
दु

मािनसह

परमेँवरको सामु उिभएर आफ्ना लेखाजोखा िदनुपनछ

भनेर चेतावनी िदनुमा पऽुस निहचिकच्याएको हामीले हे र्य । यस सं सारको
अन्त, परमेँवरले गनुह
र् न
ु े न्याय र दोॐो आगमनको बारे मा पऽुसले ःप
चचार् गरे का िथए। "सारा आकाशह

भएका सबै थोकह

पमा

ठू लो गजर्नसाथ अलप हुनेछन्। त्यहाँ

ँ
ँ दै पऽुसले
आगोले भंम पानछन्" भ े समयलाई औल्याउ

आफ्नो भावना व्यक्त गदर्छन् (२ पऽुस ३:११

पान्तिरत)। त्यसरी नै न्याय

ँ
ँ दै पऽुसले हामीलाई सोध्दछन्:
र येशूको दोॐो आगमनको बारे मा औल्याउ
"त्यसकारण ितमीह

इसाई हौ भनेर दावी गछ त ितमीह
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कःतो खालका

मािनसह

हुनपु छर् त? ितमीह

हुनपु छर्" (२ पऽुस ३:११

पिवऽ र इःवरीय जीवन िबताउन अमसर

पान्तिरत)।

१. सबै अिधकारवालाह को ॐोत (२ पऽुस ३:१,२)
चचर्ले सामना गन खतरापूणर् िशक्षादीक्षाह को बारे मा पऽुसले आफ्ना

पाठकह लाई सतकर् गराउँछन्। चचर्को पिरिधबाट बािहर रहे र ःवतन्ऽताको

अनुभव गराउँछु भनेर ूित ा गनह को िखलाफमा उनले चेतावनी िदन्छन्।
जुन मािनसह ले ःवतन्ऽ वा मुिक्त िदन्छ भनेर दावी गछर्न ् ती मािनसह ले

आफ्ना अनुयाईह लाई पापमा फेिर फसाउन अिघ बढे का हुन्छन्। पापको

दासत्वमा रहनु भनेको येशूले िदनुहन
ु े ःवतन्ऽताको िबपिरत छ भनेर पऽुसले
्
ठोकुवा गछर्न।

दु:ख लाग्दो कुरो त यो छ िक, केवल ःवतन्ऽता िदने गलत

िशक्षादीक्षा वा कबुलले माऽ चचर्मा आबमण गिरएको छै न। मािनसलाई

धरापमा पान अक झुठो िशक्षापिन घुःनेछन् भनेर पऽुले सतकर् गराउँछन्।

् तर त्यो
त्यो के हो भनेर पिन उनले आफ्ना पाठकह लाई व्याख्या गछर्न।

भ ुभन्दा पिहले उनले पिहले केही कुरा भन्दछन्।

"िूय िमऽह , ितमीह लाई यो मेरो दोॐो पऽ हो। दुवै पऽह

ितमीह लाई सम्झाउन लेखेको छु । ःवच्छ र शु

तिरकाले सोच्न म

ितमीह लाई उत्साह िदन चाहन्छु । िवगत समयमा पिवऽ अगमवक्ताह ले

बोलेका वचनह

ितमीह ले याद गर भ े म चाहन्छु । ितमीह का िनिम्त

ूेिरतह ले िदएका हामीह का ूभ ु र मुिक्तदाताको िनदशन सम्झनु भनेर म

अनुरोध गदर्छु" (२ पऽुस ३:१,२

पान्तिरत)। उनको वचन पाठह ले पालन

गनुप
र् छर् भनेर पऽुसले िकन भिनरहेका छन् त? हेनह
र्ु ोस्, यूह ा २१:१५-१७

"१५ जब ितनीह ले खाइसके, तब येशूले िसमोन पऽुसलाई भन्नुभयो, "यूहन्नाका

छोरा िसमोन, के ितमी मलाई ियनीह भन्दा बढ़ी ूेम गदर्छौ? ितनले उहाँलाई

भने, "ज्यू ूभ ु, तपाईं जान्नुहन्ु छ, म तपाईंलाई ूेम गछु र्।" उहाँले ितनलाई
भन्नुभयो, "मेरा पाठाह लाई खुवाऊ।" १६ उहाँले फेिर दोॐो पल्ट ितनलाई

भन्नुभयो, "यूहन्नाका छोरा िसमोन, के ितमी मलाई ूेम गदर्छौ? ितनले उहाँलाई
भने, "ज्यू, ूभ ु, तपाईं जान्नुहन्ु छ, म तपाईंलाई ूेम गछु र्।" उहाँले ितनलाई

भन्नुभयो, "मेरा भेड़ाह को हेरचाह गर।" १७ उहाँले ितनलाई तेॐो पल्ट

भन्नुभयो, "यूहन्नाका छोरा िसमोन, के ितमी मलाई ूेम गछ ? पऽुस दु:िखत भए,
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िकनिक उहाँले तेॐो पल्ट ितनलाई "के ितमी मलाई ूेम गछ ?

भन्नुभयो।

थाहा छ। येशूले ितनलाई भन्नुभयो, "मेरा

भेड़ाह लाई

ितनले उहाँलाई भने, "ूभ ु, तपाईं सब कुरा जान्नुहन्ु छ। म तपाईंलाई ूेम गदर्छु
भनी

तपाईंलाई

खुवाऊ।"

"आफ्ना पाठकह लाई धेरै वषर् पिहले "पिवऽ अगमवक्ताह ले"

िदएका वचनह लाई पऽुसले २ पऽुस ३:१,२मा सम्झना गराउँछन्। ती
अगमवक्ताह
त्यसको

परमेँवरका जनह का िनिम्त िवशेष सन्दे शवाहकह

अथर्

अगमवक्ताह को

गराउँदै

ख्याल

आफ्ना

िथए।

पाठकह लाई

्
बाइबलतफर् फिकर्न पऽुसले आ ान गछर्न।
परमेँवरका ती अगवक्ता वा

सन्दे शवाहकह का
पऽुसले

उनको

वचनह मािथ

पाठकह लाई

पूणर् पमा
िवँवःत

भरोसा

राख्न

गराउँछन् (२

परमेँवरका अगमवक्ताह को बारे मा आफू ःप

सिकन्छ
पऽुस

भनेर

१:१९)।

हुन पऽुसले उनका पाठक

वगर्ह लाई यहाँ फेिर सम्झाउँछन्। ितनीह को िवँवासको आधार अ

कुनैमा

नभएर केवल बाइबलमा माऽ हुनपु छर्। (कितपय इसाईह ले दावी गरे को
अनुसार) पुरानो करारको आवँयकता वा गिरमा घिटएको छ भ े धारणा नयाँ

करारको कुनै पिन लेखले अनुमोदन गरे को छै न। ब

त्यसको िबपिरत त

सत्य कुरो यो छ। नयाँ करारको सत्यतालाई पुरानो करारले ःथापना गदर्छ र

ु न्ु छ भ े ठोस आधार पुरानो करार हो भनेर पऽुसले आफ्नो
येशू नै मसीह हुनह
भनाई ःप

पादर्छन्।

तर अझ धेरै कुरो गनर् बाँकी नै छ। परमेँवरको वचन लेख्ने र

फैलाउने अिधकार आफूले पाएको पुरानो करारका अगमवक्ताह को जःतै हो

भनेर पऽुसले दे खाउन चाहन्छन्। आिखरमा पऽुस ूभ ु र मुिक्तदाताका

ु ो बोलावटमा
चेलाह मा एक त हुन ् नै। त्यसकारण, आफूलाई भएको ूभक
ःप

् पऽुसले अत्यन्त शिक्तशाली र िवँवािसलो
भएको पऽुस िजिकर गछर्न।

भएर बोल्न पाएकोमा अचम्म मा ुपन कुनै कारण छै न। िकन त? आफूले
पाएको सन्दे श परमेँवरबाट नै आएको हो भ े कुरा उनलाई िनिँचत िथयो।

हामीह को जीवनको अिन्तम आिधकािरक ॐोत हामीह को सं ःकार

वा सं ःकृित, हामी आफैले गरे को िनणर्य र तकर् िकन हुनहु द
ु ै न? ब , हामीह को
जीवनलाई अथर्मूलक

पमा पिरचालन गन सम्पूणर् अिधकार बाइबललाई िकन

िदनुपछर्?
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२. सत्य वचनूित हाँसो उडाउनेह

(२ पऽुस ३:३,४)

"िवगत समयमा पिवऽ अगमवक्ताह ले व्यक्त गरे का वचनह

याद

राख। ितमीह का ूेिरतलाई हामीह का ूभ ु र मुिक्तदाताले िदनुभएका
िनदशनह

पान्तिरत) भनेर पऽुसले आफ्ना

सिम्झ राख" (२ पऽुस ३:२

पाठकह लाई

अनुरोध

्
गछर्न।

अिन

अक

खालका

झुटो

िशक्षा

वा

परमेँवरूितको िवँवासमा धरमराउने खालका िशक्षादीक्षालाई लिक्षत गरे र
पऽुसले िवशेष चेतावनी िदन्छन्। यःतो खालको िशक्षा अत्यन्त खतरापूणर् छ

भनेर पऽुसलाई थाहा िथयो। त्यसकारण, आफू ूेिरत भएको है िशयतले आफ्नो

पूरा अिधकारलाई ूयोग गरे र झुटा िशक्षादीक्षाको भन्डाफोर गनर् पऽुस
निहिच्कच्याएको दे िखन्छ। ती झुटा िशक्षाबाट आफ्ना पाठकह

सुरिक्षत भएर

बसुन ् भ े पऽुसको ठू लो चाहना िथयो।

येशू भी को िसय वा िछटो आगमनको बारे मा शङ्का गनह ले त्यस

सत्य ूित ाूित िगल्ला गछर्न ् र त्यसको हाँसो उठाउँछन्। मािनसह लाई त्यस

सत्यबाट शङ्का उब्जाउन र त्यस िवँवासबाट हट्न झुटा धमर्ग ु ह ले कःता
् हेनह
तकर् ूःतुत गछर्न?
र्ु ोस् २ पऽुस ३:३,४ "३ सवर्ूथम ितमीह ले यो
बुझ्नुपछर्, िक पिछल्ला िदनह मा िगल्ला गनह

िगल्ला गद, ितनीह का आफ्नै

अिभलाषामा यसो भन्दै आउनेछन्, ४ "उहाँका आगमनको ूित ा कहाँ गयो?
िकनिक िपता-पुखार्ह

सुितसकेका िदनदे िख नै सबै कुरा सृिंटको सु दे िख

चिलआएजःतै आज पिन छँदैछ।"

येशूले ितनलाई भन्नुभयो, "मेरा भेड़ाह लाई खुवाऊ।"

परमेँवरका भक्तह लाई ःवतन्ऽता िदन्छु भनेर झुटा आँवासन र

ूित ा िदएर येशूबाट आफूितर ता े मािनसह

ितनै हुन ् जसले उहाको दोॐो

आगमनको ूित ाको िगल्ला गछर्न ् र त्यसूित शङ्का उब्जाउँछन्। पिहले

समूहको िशक्षा ती मािनसह बाट आएका हुन ् जसले पापको शिक्तमा रहे र
त्यसै अनुसार चल्ने चाहना गदर्छन् (२ पऽुस २:१०

पान्तिरत)। त्यसै गरे र

येशूको दोॐो आगमनको ठ ा जसले गछर्न ् ितनीह

पिन आफ्नै दु

अिभूेिरत, पिरचािलत भएका िथए (२ पऽुस ३:३

पान्तिरत)।

इच्छाबाट

र् ए
येशूको दोॐो आगमनको श ा गनह ले "उहाँले ूित ा गनुभ

अनुसार उहाँको आगमन खोइ त?" (२ पऽुस ३:४
सोध्नेछन्

भनेर

िवँवासीह को

पऽुसले

सचेत

गराउँछन्।

यसले

पान्तिरत) भनेर

गदार्

सवर्साधारण

दयमा येशूूित शङ्काको िबऊ रोप्दछन् र उहाँको समयमा
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यस सं सारमा िछ ै हुने उहाँको आगमनको िवँवासमा धेयत
र् ासाथ उहाँलाई

पिखर्रहनेको हाँसो उठाउँछन्। उहाँको आगमनको ूितक्षा गनह
छन् भ े

वाःतिवक

तथ्यलाई

ितनीह ले

येशूलाई

िवँवास

मिरसकेका

गनह लाई

िसकाउँछन्। सृि दे िख यस सं सार जसरी चिलरहे को छ त्यसरी नै चिलरहनेछ
भनेर ती िगल्ला गन धमर्ग ु ह ले औल्ँ याउँछन् भनेर पऽुसले लेख्दछन्।
झ

धमीर्ह

हे दार्, ितनीह को तकर् मनािसवै दे िखन्छ। परमेँवरलाई िवँवास गन
र दु ह

"सँगसँगै माटोमा िमल्नेछ। ती दुवैको अन्त्य मृत्युमा नै

हुन्छ" भनेर पिवऽ हनोकले दे खेका िथए भनेर एलेन जी

ाइटले लेखेिक

िथइन् (पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस, पृ. ८५)। त्यस सत्य कुरोबाट हनोकको मन

खलबिलएको िथयो। हनोक जलूलयभन्दा पिहले जन्मेका िथए। यिद उनको
मन त्यस ूँनबाट खलबिलएको िथयो भ े उनीपिछ जिन्मने र अन्तका
िदनका मािनसह को मन झन कित खलबिलने होला त? "कित मरे र गए,
खोइ येशू आउनुभएको" भ े तकर्सँग सं घषर् गनह को लेखाजोखा कसले राख्न

सक्छन् र?
हामी

आजका सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह को बारे मा के भन

त?

ँ
ँ छ। तर उहाँ
हामीह को नामैले येशूको दोॐो आगमनको ूित ालाई औल्याउ
अझसम्म आउनुभएको छै न। हो, पऽुसले भिवंयवाणी गरे को अनुसार येशूको

आगमनको ूित ाूित हामीह को िवँवासलाई धलमल्याउन र त्यसको िगल्ला
गन कितपय मािनसह को सामना हामीले गिररहे का छ । (शायद त्यसै ले
होला, कितपय इसाई सं म्ूदायह ले "एडभेिन्टःटह

इसाई होइनन्" भन्न

र् रे को िथयो)।
भनाइलाई यस अनुवादकले सामना गनुप

येशूको आगमन नभएको कुरालाई थाहा पाएर तपाईँको

आफ्नै

िवँवासको अनुभव कःतो पाइरहनुभएको छ?
३. परमेँवरको िनिम्त हजार वषर् केवल एक िदन जःतै हो(२ पऽुस ३:८-१०)
ूभ ुको दोॐो आगमनूित िगल्ला गनह

र श ा गनह को तकर्लाई

पऽुसले कसरी सम्बोधन गरे का िथए भनेर २ पऽुस ३:८-१०मा उल्लेख
गिरएको छ। उनको भनाईमा के छ जसले गदार् येशू िकन िछ ो नआउनुको

कारण बताइएको छ? हेनह
र्ु ोस्: "८ तर िूय हो, यो एउटा कुरा नभ ुल, िक
ूभ ुको िनिम्त एक िदन हजार वषर्झ र हजार वषर् एक िदनझ हुन्छ। ९ आफ्नो

ूित ाको बारे मा ूभ ु िढलो गनुह
र् न्ु छ भन्ने कसै-कसैको भनाइ भए तापिन उहाँ
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िढलो गनुह
र् न्ु न, तर कोही पिन नंट नहोस्, तर सबै जनाले पँचा ाप ग न् भन्ने

इच्छा गरे र ूभ ु ितमीह ूित धैयव
र् ान् हुनहु न्ु छ। १० तर ूभ ुको िदन त

चोरजःतै गरी झ ै आउनेछ, जसमा आकाशचािहँ ठू लो आवाजसाथ िबितजानेछ,
त वह

आगोको रापले पिग्लनेछन्, र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भःम

हुनछ
े न्।"

येशूको िछ ो दोॐो आगमनको बारे मा चचार् गदार् कितले त िखःसी

उडाउँछन् र भ

सक्छन् "यो के ठ ा गरे को?" सं सार जःतो िथयो त्यसरी नै

चिलरहे को छ भनेर ितनीह ले झ

हे दार् जायज तकर् गदर्छन्। तर त्यो तकर्

गलत हो भनेर पऽुसले आफ्ना पाठकह लाई सम्झाउँछन्। सृि को सु दे िख
सं सार जःतो िथयो त्यसरी नै चिलरहे को छै न। उदाहरणको

पमा उत्पि को

पुःतकमा लेिखएको सत्यतालाई उनले हामीलाई याद िदलाउँछन्। (पऽुस
घिरघिर बाइबलितर फकको याद गनुह
र् ोस्। िकनभने आफ्नो आिधकािरक
तकर्को ॐोत बाइबल नै हो भनेर उनले दे खाउन चाहे को िथयो)। त्यो समय

ु ेको िथयो भनेर उत्पि को पुःतकले
िथयो जब सं सार अत्यन्त दु ै दु ले भनर्पग

भन्दछ। अिन जलूलय ारा परमेँवरले यस पृथ्वीलाई ध्वःत पानुभ
र् एको

िथयो। त्यसबेला उहाँले गनुभ
र् एको पृथ्वीको पिरवतर्नको नितजा अिहले पिन

यथावत छ। अिन्तम समयमा पिन परमेँवरले यस पृथ्वीलाई ध्वःत पानर्हन
ु ेछ
भनेर पऽुसले िजिकर गदर्छ। तर त्यसबेला पानीले होइन आगोले ध्वःत पानछ

भनेर पऽुसले बताउँछ (२ पऽुस ३:१०)।

"परमेँवरको िनिम्त एक िदन हजार वषर् जःतै हो। र हजार वषर् एक
िदन जःतै हो" भनेर पऽुसले लेख्दछन् (२ पऽुस ३:८

पान्तिरत)। यो सत

आत्म ानलाई ूःतुत गदार् पऽुसले भजन ९०:४लाई याद गरे को हुनपु छर्:

"परमेँवरको िनिम्त हजार वषर् भखर्र िबतेको एक िदन जःतै हो। ितनीह
रातको समयमा िबतेको केही घन्टा जःतै हो" ( पान्तिरत)। यथाथर्

पमा

व्याख्या गन हो भने हामीह को समयको धारणा परमेँवरको जःतै होइन।

त्यसकारण समयलाई तोकेर न्यायको बारे मा िनंकषर् िनकाल्दा हामी होिशयार

हुनपु छर्।

मानवी

ि कोणले हे दार् येशू भी को आगमन िढलो भएको दे िखन्छ।

ँ ाले माऽ हे िररहे का हुन्छ ।
तर यो हामीले केवल हामीह को मानवताको आख
परमेँवरको

ि कोणमा उहाँको आगमन िढलो भएको छै न। साँिच्चक्कै भ े
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हो भने परमेँवरले आफ्नो सदाशयता, ूेम र िनगाहले गदार् उहाँले हामीलाई

थप समय िदइरहनुभएको छ भनेर पऽुसले व्यक्त गदर्छन्।

िकन त? िकनभने परमेँवरले उहाँको धै यत
र् ाको ूदशर्न गिररहनुभएको छ।
यस सं सारमा जन्मेको कोही मािनस पिन अनन्त जीवनमा अिःतत्वहीन भएर
जाओस् भनेर परमेँवर चाहनुह ु

ूत्येक

व्यिक्त

आफ्नो

पापबाट

(२ पऽुस ३:९)। यस सं सारमा जन्मेको
फक स्

भनेर

अवसर

िदन

परमेँवर

चाहनुहन्ु छ।

र् ा भयो भन्दै मा त्यसलाई दु पयोग नगरे र आफ्नो
तर परमेँवरमा धै यत

ु ु
जीवन येशूलाई नसुम्पन्ने मनिःथित कसै को हुनह

भनेर पऽुसले चेतावनी

िदन्छन्। परमेँवरको िदन कुनै सूचना नै निदइकन अपेक्षा नगरे को समयमा
आउनेछन्। उहाँ रातमा आउने चोर जःतै गरे र आउनुहन
ु ेछ। रातमा आउने

चोरले चोरे र कसै ले थाहा नपाएर सु क्
ु क भाग्न सकोस् भ े त्यस चोरको

चाहना हो। हो, आित्मक जीवनमा कोही सुितरहे का होलान्, कोही जागेर
बसेका होलान्, कोही पापको िहलोमा पौडी खेिलरहे का होलान् त कोही

परमेँवरको ूितक्षामा असल जीवन िबताइरहे का होलान्, जे भएतापिन ूभ ुको

िदन चोर आएको जःतै समय नतोकेको बेलामा हुनेछ। तर जब उहाँ
आउनुहन
ु ेछ सबैले थाहा पाउनेछन् भनेर पऽुसले यसरी भन्दछन् "गजर्नसाथ

सारा आकाशह

िबलाएर जानेछन्। त्यहाँ भएका सबै थोकह लाई आगोले

भंम पानछ" (२ पऽुस ३:१०
पूरा

सहमत

भएको

दे िखन्छ:

पान्तिरत)। यस सन्दे शमा पऽुस पावलसँग

"म

ितमीह लाई

यो

भन्दछु ,

अिहले

नै

परमेँवरको िनगाहा को समय हो वा उहाँले सदाशयता दे खाइरहनुभएको बेला
हो। अिहले नै उहाँले उ ार गनुह
र् न्ु छ" (२ कोरन्थी ६:२

पान्तिरत)।

४. तब के त? (२ पऽुस ३:११-१३)

एक जना नव युवक आफ्नो आमालाई परमेँवरको बारे मा सुसमाचार

सुनाउन खोज्दै िथयो। येशूको मृत्यु र उहाँको दोॐो आगमनको ूित ाको

बारे मा उसले सुनाउँदै िथयो। आफ्नो आमालाई आफूले राॆोसँग सम्झाएको

उनले ठानेको िथयो। येशूको दोॐो आगमनको बारे मा उसले आफ्नो छोटो

ँ ामा हे रेर भिन्छन्:
ूवचन उसले िसध्यायो। अिन उसको आमाले उसको आख
"उहाँको आगमन अिहले मेरो लािग के मतलब छ त?"
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"येशूको

ँ
आगमनसग

अिहले

मेरो

के

सरोकार

छ

ूितिबयालाई जवाफ िदन २ पऽुस ३:११-१३ र म ी

पढ्नुहोस्। "११ यी सबै कुराह
भिक्तको जीवनमा ितमीह

र?"

भ े

२४:४३-५१

यसरी पग्लन्छन् भन्ने जानेर पिवऽता र

कःता िकिसमका मािनस हुनपु छर्? १२ ितमीह

परमेँवरको िदन ूितक्षा गदर्छौ, र त्यस िदनलाई निजक ल्याउन चाहन्छौ, जुन

िदन आकाशह

जलेर भःम हुनछ
े न्, र त वह

आगोको रापमा पग्लनेछन्।

१३ तर उहाँको ूित ाबमोिजम हामी नयाँ ःवगर् र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेछ ,

जसमा धािमर्कताले वास गछर्।" (२ पऽुस ३:११-१३) र येशूले भ भ
ु यो,
"४३ तर यो जान, िक घरको मािलकले चोर रातको कुन पहरमा आउँछ भनी

जानेको भए, ऊ जागो रहनेिथयो, र आफ्नो घर फोनर् िदनेिथएन। ४४ यसकारण
ितमीह

पिन तयार रहो, िकनिक मािनसको पुऽ ितमीह ले निचताएको बेलामा

आउनेछ।

४५ "िवँवासी र बुि मान् नोकर को हो, जसलाई त्यसको

मािलकले आफ्ना पिरवारका चाकरह लाई ठीक-ठीक समयमा खान दे ओस् भनी
खटाएको हुन्छ? ४६ त्यो नोकर धन्य हो, जसलाई मािलक आउँदा त्यसै

गिररहेको भे ाउनेछ। ४७ साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , मािलकले त्यसलाई
आफ्नो सारा सम्पि मािथ िजम्मेवार िनयुक्त गनछ। ४८ तर यिद त्यस दुंट

ँ ै काम
नोकरले "मेरा मािलक िबयाँलो गछर्न"् भनी मनमा ठानी, ४९ आफूसग

ँ खान र िपउन लाग्यो भने, ५० त्यस
गन नोकरह लाई िप न र मतवालाह सग
नोकरको मािलक त्यसले निचताएको िदन र नजानेको घड़ीमा आइपुग्नेछ। ५१
अिन मािलकले त्यसलाई कठोर दण्ड िदनेछ र त्यसलाई ढ गीह का माझ
फािलिदनेछ, जहाँ मािनसह

नेछन् र दा॑ा िक नेछन्।"

हामीले यो भन्य िक हामीह को सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भ े नाउँले नै

येशूको िछ ो आगमनको िवँवासको िचनारी गराउँछ। हामीह को आःथाको
जग यस आशामा बसािलएको छ। यो आशािबना हामीह का सारा िवँवासका
सारह

अथर्हीन हुन्छन्। येशूको आगमन र उहाँको आगमनको ूित ाह ले

नै हामीह को आःथामा जीवन वा उजार् िदन्छ।

तर हामीमा त्यो ूित ा छ भन्दै ढु क्क भएर आफूभन्दा मुिनको

िवँवासी वा कमर्चारीह लाई येशूले म ी २४:२३-५१मा भ ुभएको दु

नोकरले जःतै व्यवहार त गिररहे का छै न ? कथामा ती दु

नोकरले जःतै दु

व्यवहार अ ह लाई गिररहे का छै न होला। तर येशूले त्यो भ

खोज्नुभएको

होइन। िबशेष गरे र अ लाई हामीले गन व्यवहारको ःतर धेरै सिजलोसँग
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घिटया नहोस् भनेर येशूले हामीह लाई सतकर् गराउनुभएको हो। त्यसले गदार्

अ ूित िनदर्यी र कठोर व्यवहार गनर् पुग्छ । अिन येशूको आगमनको

िवँवासमा पिन हामीह को आःथा घट्न सक्छ। येशू भी को िछट्टो
आगमनको

ितथी

तोक्ने

ूवृि को

खतराको

सामना

एडभेिन्टःटह ले

खिपरहुनपरे को त होइन। तर उहाँ आउनुहन्ु छ भनेर घोषणा गरे को सयौ वषर्

िबत्दा पिन हामी यसै सं सारमा रिहरहे को हुँदा हामीह को धै यत
र् ालाई गुमाउन

सक्ने मनिःथित हामीह को खतरा चाल हुनसक्छ। उहाँको दोॐो आगमन
नहुँदा किहले

हुने हो भनेर हरे स खाएर कितपय िवँवासीह

बसेको

हुनसक्छ। त्यसले गदार् हामीह को धािमर्क िशक्षादीक्षामा त्यो आगमनको

िव ाले सानो ठाउँमाऽ ओगट्न पुगेको हुन्छ।

हो, हामी जित धेरै समय यहाँ छ त्यित नै येशूको आगमन निजक

भएको हुन्छ। य िप, यहाँ जित धेरै रअय त्यित धेरै उहाँको आगमन टाढा

भएको महसुस हुनसक्छ। उहाँको आगमनको ूितक्षाले हामीह को जीवनसँग
केही असर नभएको भ े आभास सु

छ र भइनै रहनेछ भनेर सं त ु

हुनसक्छ। यो सं सार जःतो िथयो त्यःतै

मानेर बःनु खतरापूणर् छ भनेर बाइबलले

् त्यसको साथै
बताउँछ। येशूको आगमन हुन्छ भनेर पऽुसले ठोकुवा गछर्न।

हामीले न्यायको पिन सामना गनुप
र् नछ भ े कुरामा फरक छै न। त्यसकारण
यिद हामी इसाई ह

भनेर दावी गछ

भने हामीले पिवऽ र धािमर्क तथा

परमेँवरलाई ूितिविम्बत गन जीवन िबताउन आवँयक छ भनेर पऽुसले
भन्दछन् (२ पऽुस ३:११

पान्तिरत)। येशूको दोॐो आगमन किहले हुन्छ

सो हामीलाई थाहा छै न। तर उहाँको आगमनको आशाले हामीह को वतर्मान

जीवनको शैलीमा पिरवतर्न ल्याएर िबताउनु ूत्येक येशूभक्तले आवँयकता
ठा ु ज री छ।

तपाईँको दै िनक जीवन र सोचमा येशूको दोॐो आगमनले कःतो असर

पािररहेको छ? तपाईँको जवाफले तपाईँको जीवन र आःथालाई कसरी
ूितिविम्बत गदर्छ?

५. अिन्तम अनुरोध (२ पऽुस ३:१४-१८)

पऽको सु दे िख नै भिरएको िवषयबःतुलाई नै समेटेर पऽुसले आफ्नो

पऽको अन्त्य गदर्छन्। उनले जोड गरे को िवषयबःतु िथयो: यिद हामी इसाई
ँ गछ भने हामीले पिवऽ जीवन िबताउन अिनवायर् छ।
ह भनेर दावी गनर् आट
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परमेँवरको व्यवःथा वा नीितलाई पालन नगन मािनसह को बहकाउमा नपनर्
हामी हरदम होिशयार हुनपु छर् (२ पऽुस ३:१७

पान्तिरत)।

पऽुसले २ पऽुस ३:१४-१८मा एक िवशेष अनुरोध व्यक्त गरे का
छन्। त्यो अनुरोध कसका िनिम्त गरे का िथए? त्यस अनुरोधमा उनले के

चेतावनी घुसाएका िथए? हेनह
र्ु ोस्: "१४ यसकारण िूय हो, ितमीह

ूितक्षा गनह

भएका हुनाले, उहाँको

र शािन्तमा बःनेह

िंटमा ितमीह

यी कुराको

दाग वा खोट नभएकाह

र् ाई मुिक्त झ
हुन ूयत्न गर। १५ हाॆा ूभ ुको धैयल

ठान। हाॆा िूय भाइ पावलले पिन उनलाई िदइएको बुि अनुसार ितमीह लाई

यही कुरा लेखे। १६ उनका सबै पऽह मा पिन उनले यी कुराह को उल्लेख

गरे का छन्। ितनमा कुनै-कुनै कुराह
मािनसह ले यी कुराह लाई अ
आफ्नै िवनाश ल्याउँछन्।

बुझ्न किठन छन्, र अिशिक्षत र चञ्चल

धमर्शाःऽह लाई जःतै उल्टापाल्टा पाछर्न,् र

१७ यसकारण िूय हो, अिघबाटै यी कुरा जानेर

होिशयार रहो, दुंट मािनसह को भूल कुरामा अलमिलएर आफ्नो िःथरता
नगुमाओ। १८ तर हाॆा ूभ ु र मुिक्तदाता येशू भींटको अनुमह र

ानमा

ब दै जाओ। उहाँलाई अिहले र सदासवर्दा मिहमा होस्। आमेन।"
"हाॆा िूय भाई पावल" (२ पऽुस ३:१५

पान्तिरत)का लेखह

सम्झ भनेर याद िदलाउँदै पऽुसले आफ्नो पऽ अन्त गरे को मा ुपछर्।

हामीह को जीवनमा शािन्तको आवँयकता भएको पावलले पिन िजिकर
गदर्छन्। त्यसै कारण, यिद हामी येशू भी को दोॐो आगमनको ूितक्षा गछ

भने हामीमा पिन शािन्त हुन ु अत्यावँयक ठा ुपछर्। यस सं सारमा हामी

िजउँञ्जेल अशािन्त फैलाएर होइन वा न्यायको नाउँमा अन्याय गरे र होइन तर

शािन्तपूवक
र्
जीवन िबताएर पिवऽ भएर हामीह को समय सदुपयोग गनुप
र् छर्

भनेर येशूका कडा भक्त पावलको समयसापेिक्षत चाहना हो (रोमी २:४, रोमी
१२:१८, िफिलप्पीह लाई २:१२ आिद)।

ँ
ँ छ त्यो पिन हामीले
जुन पमा पऽुसले पावलका पऽह लाई औल्याउ

सोच्नु आवशँयक छ। इसाई इितहासको सु मा पावलका लेखह लाई

अत्यन्त मह वपूणर् मािनएको िथयो भनेर पऽुसको भनाईले दे खाउँछ। पावलका
सबै पऽह

वा कुनै कुनैलाई माऽ उनले सम्बोधन गरे का हुन ् सो हामीलाई

थाहा छै न। तर पावलका लेखह

पऽुसले अत्यन्त उल्लेखनीय मानेका िथए

भनेर उनको पऽको अिन्तम हरफले बताउँछ।
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अन्तमा,

पऽुसले

यो

पिन

भन्दछन्

िक

पावलका

लेखह लाई

मािनसह ले गलत सम्झन सक्छन् वा बङ्ग्याएर आफ्नो दशर्न वा िव ामा

ढाल्न सक्छन् भनेर आफ्ना पाठकह लाई सतकर् गराउँछन्। मीक भाषामा

पऽुसले ूयोग गरे को शब्द माफा (grapha) हो। त्यसको अथर् "लेखह "
् तर पऽुसले उल्लेख गरे को पदमा "पिवऽ लेखह
हुन।
भनेर ःप

पमा सम्वोधन गिरएको छ जुन

वा धािमर्क लेखह "

अित मूलयवान मािनन्छ। मोशा

भने झ उनका लेखह लाई पिन त्यही

र अगमवक्ताका लेखह लाई धमर्शा

पिङ्क्तमा रािखएको पाइन्छ। पावलका लेखह लाई तत्कािलन इसाई जगतमा

पमा िलएको त्यसले ूमािणत गदर्छ। त्यसबेलामा पिन येशूका

आिधकािरक

भक्तह का आिधकािरक पिवऽ पुःतक बाइबल नै िथयो भनेर पुिःटभएको हामी

पाउँछ ।

मािनसह लाई ॅममा पारे र अनेकन् झुटा िशक्षादीक्षा िदनेह
घुसेका िथए भनेर हामीले अिघ प

चचर्मै

। ितनीह ले भी मै ःवतन्ऽता िदने दावी

गरे र िसकाउँछन् अथार्त ् इसाई हुँ भनेर इसाईको खोल ओढे र मािनसह लाई

येशूूितको

अगाध

ूेमबाट

िचःयाइिदन्छन्।

कितपय

किथत

इसाईह ले

पावलकै लेखह लाई उद्धृत गरे र मािनसह मा पाइने ःवतन्ऽा, दया वा

िनगाहा र क्षमाशीलताका िव ाह लाई ूयोग गरे र पापमा फसाइरहे का िथए

भ े कुरा अकल्पीय छै न। िवँवास अथार्त ् येशूमा आःथा राखेर मािनसले मुिक्त

पाइन्छ वा पिवऽ बिनन्छ भ ेकुरालाई जोड िदएर पावलले ूचार गरे को नकानर्
सिकन्दै न (रोमी ३:२१,२२)। तर त्यसो भयो भन्दै मा मािनसह

पाप गनर्

ःवतन्ऽ छन् वा येशूलाई िवँवास गर्यो भन्दै मा जे पायो त्यही मनपिर गनर्
छु ट छ भनेर पावलको कुनै पिन लेखह ले आभास् िदएको छै न (रोमी ६:१-

१४मा यस मािमलामा ःप

पारे को छ)। यी मािमला िलएर पावल आफैले

पन्छाएर

िशक्षाह

पिन सामना गनुप
र् रे को िथयो। इसाईको नाउँमा परमेँवरको आदशर् नीितलाई
अनेकन्

सम्झाउनुपरे को

गलत

िथयो।

पावल

िसकाउने

िजउँदैछँदा

धमर्ग ु ह लाई

पिन

उनका

पावलले

लेखह लाई

बङ्ग्याएरिटङ्ग्याएर ूचार गरे का िथए। ितनीह ले भनेका िथए कोही मािनस
धािमर्क आचरसं िहतामा बःनु आवँयक छै न िकनभने िवँवास ारा पिवऽ वा
धमीर् ठहिरहाल्छ िन! तर पऽुसले कठोरपूवक
र्
यो चेतावनी िदन्छन् िक जुन

मािनसह ले पावलका लेखह लाई बङ्ग्याउँछन् ितनीह
हुनेछन् (२ पऽुस ३:१६

पान्तिरत)।
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अन्तमा ध्वःत

येशू भी मा हामीह लाई कःतो खालको जीवन िबताउन बोलाइएको
छ? त्यो जीवन िबताउन तपाईँले अिहले नै कःतो िनणर्य गनुप
र् छर् जसले गदार्

अ ले तपाईँको आःथाको जीवन अथर्मूलक भएको दे ख्नसक्छन्?
उपसं हार:

थप जानकारी: येशूको दोॐो आगमन भिवंयमा हुने अत्यन्त धेरै टाढाको घट्ना
जःतो दे िखन्छ। तर उहाँको आगमनको वेवाःता गरे र बःय भने के हुन्छ

भनेर येशूले हामीह लाई चेतावनी िदनुभएको िथयो। त्यसलाई व्याख्या गनर्

दुई खालका नोकरह को बारे मा म ी २४:४५-५१मा हामीले हे र्य । दुवै

खालका नोकरह ले आफ्ना मािलक आउँछन् भनेर अपेक्षा गरे का िथए। एक
थिरका नोकरले आफ्नो मािलक जिहले पिन आउन सक्छन् भनेर तयार भएर

बसेको िथयो। अक नोकरले आफ्नो मािलक िढलो आउँछन् भनेर सोचेको
िथयो। त्यो िढलाइलाई उसले खराब काम गनर् र ॅ
िथयो।

"येशूको आगमनको

हुने काममा लगाएको

ाक्क समय हामीलाई थाहा छै न। तर

हामीलाई चनाखो भएर बःन वा तयार भएर बःन येशूले िनदशन िदनुभएको छ

(लूका १२:३७)। जो िवँवासीह
ितनीह

येशूको आगमनको िनिम्त पखर बःछन्

केही नगिर हात बाँधेर बःदै नन्। येशूको आगमनमा िवँवास

गनह ले उहाँको आराधना गनर् र उहाँका आ ाह को पालना जागृत भएर
गदर्छन्।

ितनीह ले

पापबाट

ल्याउने

न्यायलाई

डर

र

आदरपूवक
र्

हे िररहनेछन्। ूभ ुको सदाशयता र िनगाहालाई वेवाःता गदार् कःता खालको

ठू लो पापमा पिरन्छ भ े कुरालाई ितनीह ले सतकर् भएर सोच्छन्। येशूको
आगमनलाई पखर्ने मािनसह ले

आफ्ना जीवनलाई शु

र ःवच्छ पारे र राखेका हुन्छन्।"-एलेन जी

िडजाएर अभ एजेज,् पृ. ६३४बाट
िचन्तनमनन:
अ.

बाइबलमा दे खाएका सत्यलाई प

येशू भी

पान्तिरत।

ाउँदै

ाइट, द

अझसम्म आउनुभएको छै न भ े मािमलालाई िलएर

हामीले कसरी सामना गन? अ ले पिन त्यसबारे तकर् गदार्
त्यसबाट हामीले के िसक्नसक्छ ?
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आ.

ँ के िशक्षादीक्षा, िवँवास र
हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह सग
आचरणह

छन् जुन ् केवल बाइबलबाट माऽ िभत्र्याइएका

छन्? (ती आःथाका सुऽह

इ.

हामीह को सं ःकार, सं ःकृित,

तकर् र परम्पराबाट आएका हुँदैनन्)।

ँ
पऽुसले हामीह को पापमय आकाँक्षा, अनुराग र मनोबृि सग
गलत

धािमर्क

ँ
िशक्षादीक्षासग

जोिडएको

हुन्छ

भनेर

ँ
ँ
औल्याएको
हामीले यस अध्यायमा हेर्य । गलत िशक्षासग

गलत जीवन शैली कसरी जोिडएको हुन्छ?
ई.

िवँविवख्यात भौितक शा को नोबेल पुरःकार ूा

गन

वै ािनक अलबटर् आइन्ःटाइनले अचम्मको तकर् ूःतुत गरे का
छन्। सबैको िनिम्त समय एउटै होइन भनेर उनले भनेका

िथए। तर तपाईँ कहाँ हुनहु न्ु छ र तपाईँ कुन गितले

चल्नुहन्ु छ त्यसमा समय भरपछर् भनेर उनले भनेका िथए।

ँ तपाईँको अनुभव अक को भन्दा फरक
त्यसको अथर् समयसग
हुन्छ जो तपाईँभन्दा अक ःथानमा रहन्छ र अक गितले

चिलरहेको हुन्छ। हो, समय रहःयमय छ भ े कुरा ःप

ँ नबुिझकनै समय िबितरहेको हुन्छ।
छ। हामीले राॆोसग
हामीलाई जःतो समय परमेँवरको िनिम्त एउटै हुँदैन भ े

कुरालाई आइन्ःटाइनको तकर्ले बुझाउन कसरी सहयोग
गछर्? येशू भी

अझ िकन आउनुभएन भ े सोचलाई त्यस

तकर्ले हामीलाई अझ कसरी बुझाउन ूयास गनर् सक्छ?
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सबैको आमा-भाग २
हरे क हप्ता हामीले परमेँवरको बारे मा कुराकानी गर्य र बाइबल

प

ँ सग
ँ ै ूाथर्ना गर्य र सग
ँ सग
ँ ै खाना खाय । सु मा त
। हामीह ले सग

खाना खानलाई िश

भएर सुनक
े ा िथए तर जब समय िबत्दै गयो तब ितनीह ले

बाइबलमा चासो दे खाउन थाले। मैले जे िसकाइरहेको िथए ँ त्यो ितनीह ले
िसक्न उत्सुकता पिन दे खाउन थालेका िथए।

ती केटाह ले मलाई ितनीह को आमा जःतै व्यवहार गनर् थाले।

ँ बाँड्न थाले। ितनीह ले ममािथ िवँवास
ितनीह को दु:खसुख मनैदेिख मसग
गनर् र ममािथ भरोसा राख्न थाले। कुनै कुनैले ितनीह ले दुव्यर्सन छोड्न
चाहेको र चोरे को सामान पिन िफतार् िदन चाहेको भ

थाले। ितनीह को कुरा

सुन र कसरी सुखी र इमान्दारी जीवन िजउने भनेर सरसल्लाह िदन थाल।

ँ गरे को काममा कःतो मज्जा आउँछ भनेर पिन मैले
इमान्दारी र मेहनतसग

ँ बाइबलमा भएका पाऽह को बारे मा र कितपयले ूलोभनह सग
ँ लडेको
सुनाए।
र परमेँवरको योजनामा कसरी चल्न थाले भनेर िसकाउन थाल। ितनीह

आफूह

पिरवतर्न भएकोले ितनीह को विरपिरका मािनसह लाई पिन ितनीह ले

कुराह

सु

ँ ती केटाह ले बडो चासो िलएर बाइबलका
कसरी पिरवतर्न गरे भनेर सुनाए।
थाले र ितनीह लाई पिरवतर्न गनर् परमेँवरमाथी भरोसा राख्न

सिकन्छ भनेर ितनीह ले ूेरणा पाए। आफ्ना आमाबाबु भएको घरमा फकर्न
ँ धेरै कुराकानीपिछ कोही कोही आफ्नो घरमा फकर्न राजी
मैले हौशला िदए।

भए।

िपयर नाउँ गरे को एउटा केटा ऊ सात वषर्को हुँदा घरबाट भागेको

िथयो। आमालाई िदनुपन पैसा हराएको हुनाले उनले कुिट्लन् भ े डरले घरबाट
भागेको िथयो। अिन राजधानी सहरमा भाग्दा भाग्दै आएको िथयो। ऊ आठ

वषर्सम्म बाटोको पेटीमा सुितरहेको िथयो। जब मैले येशूले भ भ
ु एको घरबाट

भागेको केटाको कथा भन ऊ फिकर्न राजी भयो। ऊ एक्लै घरमा जान
ँ म जान्छु भनेर सल्लाह िदए।
ँ
डराएको िथयो त्यसकारण उसग

का

हामी दुवै जना बस पाकर्मा गएर उसको गाउँमा जान बसको िटकट

। जब हामी उसको गाउँमा आएका

िथय उसले त झण्डै घरको बाटो

िबसको िथयो िकनिक आठ वषर्िभऽ उसको गाउँमा पिरवतर्न आएको िथयो। जब

हामी उसको घरमा पुग्य तब उसको आमा ढोकामा उिभरहेकी िथइन्। जब

१

उनले एक युवक केटा उनको अगािड उिभरहेको दे िखन् तब ऊ उनको लामो

वषर्सम्म हराएको छोरो हो भनेर िचन्ह सिकनन्। आफ्नो छोरो मिरसकेको भनेर

उनले ठानेकी िथइन्। केही समय िपयरलाई टोलाएर हेिरन्। जब हेदार्हेद िपयर
त आफ्नै छोरो भनेर िचिनन् तब उनले आफ्ना हातह

फैलाएर उसलाई अ ालो

मािरन्। उसलाई म्वाइ खाइन् र छोरालाई आफ्नो अङ्गालोमा किसन् र डाको
छोडेर

न थािलन्। अिन आफ्ना िछमेकीह लाई आफ्नो हराएको छोरो हेन र्

आउनु भनेर बोलाउन थािलन्। त्यो रात त्यस घरमा अत्यन्त आनन्द र
हष ल्लास भएको िथयो िकनिक त्यस घरमा हराएको छोरो फकर आएको
िथयो।
त्यो रात म िपयरकै घरमा बस तािक

म ःथानीय चचर् पाःटरको

घरमा उसलाई लैजान सकँ ु । िपयरले येशूलाई आफ्नो मुिक्तदाता भनेर महण
गिरसकेको छ र आफ्नो आमाको घरमा फकर आएको छ भनेर मैले चचर्

पाःटरलाई भन। उसलाई बाइबलको बारे मा धेरै िसकाउनु र ःयाहानुर् भनेर पिन
त्यस पाःटरलाई भन।

२

