७

म ी २४ र २५

यस अध्यायका मूल पदह : म ी २४:१-२५, ूकाश १३:११-१७, म ी
७:२४-२७, लूका २१:२०, र म ी २५:१-३०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "धेरै नक्क़ली मसीह (उ ारकतार् वा भगवान)
भनाउँदाह

र

भिवंयवक्ताह

मािनसह लाई

बहकाउन

भिवंयवाणी

गन

धेरै

झुटा

दे खा पनछन्। मािनसह लाई धोका िदन वा परमेँवरमािथको

िवँवासलाई ध्वःत पान ितनीह ले अचम्मका िचन्हह

र अलौिकक वा

गनछन्। सकेसम्म परमेँवरले च ु भ
ु एको जनह लाई पिन

असाधारण कामह

झुक्याउन ितनीह ले ूयास गनछन्" (म ी २४:२४
सं सारको अन्तमा हुने घट्नाह

पान्तिरत)।

र ती घट्नाह को सामना गनर् हामी

कसरी तयार हुने भनेर येशूले म ी २४ र २५मा अत्यन्तै मह वपूणर् सत्यह
ःप

पमा खुलाउनुभएको छ। फेिर त्यसै वखत उहाँले तुरन्त हुने घट्नालाई

पिन दे ख्नुभएको पाउँदछ । त्यो िथयो आउनेवाला य शलेमको पूणर् पमा
िवनास। िनकट भिवंयमा नै उहाँका जनह

अथार्त ् इॐायलीह ले सामना

गनुप
र् न महान् िबपदको िबयोग पिन उहाँले छलर्

दे ख्नुभएको िथयो।

तर

येशूले

आफ्ना

चेलाह लाई

िदनुभएको

वचनह

केवल

ितनीह लाई माऽ नभएर उहाँका चेलाह ले सुसमाचार ूचार गदार् उहाँमािथ
िवँवास गन पिछका पीढीह ले भोग्नुपन समःयाह लाई पिन उहाँले सम्बोधन
गनुभ
र् एको िथयो। िबशेष गरे र उहाँको दोॐो आगमनको िठक अिघ बाँिचरहने

उहाँका िवँवासीह ले अनुभव

गनुप
र् न अनेक काण्डह लाई उहाँले ूकट

गनुभ
र् एको िथयो। युगको अन्तमा हुने घट्नाह को िचऽण रमाइलो दे िखँदैन।
यु

तथा यु का आतङ्कह , लडाईँ, होहल्लाह , अनेक

महामारीह ,
धोकेवाज

सतावटह
र

मुकुण्डोधारी

भगवान

भी

भनाउँदाह

तथा
र

सं सारको

येशूका

उ ारकतार्

भक्तह लाई

रोगव्याधी र

भनेर

आतिङ्कत

आउने
पान

आउनेछन् भनेर उहाँले भिवंयवाणी गनुभ
र् एको िथयो। उहाँका चचर्

सं सारका

मािनसह लाई

आतिङ्कत

पान

गितिविधह

ूसःतमाऽामा

बढ्नेछन् भनेर सचेत गराउन भएको िथयो। जब िबगतको समय र बतर्मान
समयलाई

हे दार्

उहाँले

गनुभ
र् एको

भिवंयवाणीह

१०५

अचम्म

तिरकाले

पूरा

भइरहे को हामी पाउँछ । त्यसकारण पिछका भिवंयवाणीह

पिन पूरा हुनेछन्

भ े कुरामा हामी िवँवास गदर्छ ।

तर सं सारको अन्तमा के के हुन्छ भनेरमाऽ उहाँले हामीलाई सचेत

गराउनुभएको

छै न।

म ी

२५मा

एक

अतीर्कथा

छ

जसलाई

उहाँका

िवँवासीह ले आत्मसात् गरे मा उहाँ फिकर्आउनुहन
ु े समयमा ितनीह ले कसरी

तयार भएर बःनु पन हो सो बुझ्नेछन। हो, किठन समय आउनेछ, तर जब
उहाँ

फकर

आउनुहन्ु छ

तब

उहाँलाई

भेट्न

उहाँको

िन ामा

रहने

र् न
मािनसह लाई उहाँले तयार पानुह
ु े छ।
१. भिवंयवाणी ूभावकारी पमा सत्यसािवत भएको

ु को
आफू बुसमा टाँिगने समयको अिन्तम िदनह मा येशू जैतन

डाँडामा चेलाह सँग जानुभएको िथयो। त्यसबेला य शलेमको भब्य मिन्दर
हे रेर भिवंयमा हुने

त्यसको गितको बारे मा चेलाह सँग छलफल गनुभ
र् एको

िथयो। जब त्यो मिन्दर ध्वःत हुनेछ भनेर येशूले भिवंयवाणी गनुभ
र् यो तब
चेलाह को िदमागमा कःतो खलबली मिचयो होला? तर जुन ूँनह
चेलाह ले

येशूसँग

गरे

ती

ूँनह

केवल

मिन्दरको

ध्वःततासँगमाऽ

सम्बिन्धत नभएर सं सार वा युगको अन्तमा हुने घट्नासँग पिन सम्बिन्धत िथयो

| (म ी २४:३ "३ येशू जैतून डाँड़ामा बःनुहँद
ु ा चेलाह

एकान्तमा उहाँकहाँ

आएर सोधे, "हामीलाई भन्नुहोस्, यी कुरा किहले हुनेछन्, र तपाईंको आगमन

र यस युगका अन्त्यको िचन्ह के हुनेछ? ")

म ी २४:१-२५लाई सरसतीर् हेदार् यस सं सारको अन्तमा वा युगको

अन्तमा कःता कःता घट्नाबमह

चिकर्नेछन् भनेर येशूले उहाँका चेलाह लाई

् "१ त्यसपिछ येशू मिन्दरबाट
र्ु ोस् ती के-के हुन?
बताउनुभएको िथयो। हेनह
िनःकेर जान लाग्नुहँद
ु ा उहाँका चेलाह

उहाँलाई मिन्दरका भवनह

दे खाउन

भनी उहाँको निजक आए। २ तर उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, "ितमीह ले यी
सब दे ख्छौ, होइन त? साँच्चै, म ितमीह लाई भन्छु , "एउटा ढु ामािथ अक ढु ा
ू डाँड़ामा बःनुहँद
रहनेछैन, ूत्येक भत्काएर फािलनेछ।" ३ येशू जैतन
ु ा चेलाह

एकान्तमा उहाँकहाँ आएर सोधे, "हामीलाई भन्नुहोस्, यी कुरा किहले हुनछ
े न्, र

तपाईंको आगमन र यस युगका अन्त्यको िचन्ह के हुनछ
े ? " ४ तब येशूले

ितनीह लाई

जवाफ िदनुभयो, "होिसयार

रहो, कसैले ितमीह लाई

ॅममा

नपारोस्। ५ िकनभने धेरै जना मेरो नाउँमा "म भींट हुँ" भन्दै आउनेछन्, र
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धेरैलाई बहकाउनेछन्। ६ ितमीह ले यु ह

र यु ह का हल्ला सुन्नेछौ।

नघबराओ, िकनिक यी हुन ु आवँयक नै छन्, तर अन्त्य त त्यि

७ िकनभने जाितको िव

नै बेला हुँदैन।

मा राज्य उ नेछ, र ठाउँ-

मा जाित, र राज्यको िव

ठाउँमा अिनकाल र भूकम्प हुनछ
े न्। ८ तर यी सब त ूसववेदनाको शु

हो।

९

तब

ितनीह ले

ितमीह लाई

स ंटको

लािग

माऽ

सुिम्पिदनेछन्, र

ितमीह लाई मानछन्, र मेरो नाउँको खाितर सबै जाितह ले ितमीह लाई घृणा
गनछन्। १० तब धेरै जना भ केर जानेछन्, र ठे स खानेछन्, र एउटाले

अकार्लाई िवँवासघात गरे र सुिम्पिदनेछ र घृणा गनछ। ११ धेरै झूटा

अगमवक्ताह

खड़ा हुनछ
े न्, र धेरैलाई बहकाउनेछन्। १२ दुंटता बढ़े को

हुनाले धेरैको ूेम सेलाएर जानेछ। १३ तर आिखरसम्म िःथर रहनेचािहँ

बचाइनेछ। १४ अिन राज्यको यो सुसमाचार सारा सं सारमा सबै जाितह का

लािग गवाहीको िनिम्त ूचार गिरनेछ, त्यसपिछ अन्त्य आउनेछ। १५ यसकारण
जब ितमीह ले दािनएल अगमवक्ताबाट बोिलएको िवनाशकारी घृिणत थोक
पिवऽःथानमा खड़ा भएको दे खौला (पाठकले बुझोस्), १६ तब यहू िदयामा
हुनह
े

् १७ कौसीमा हुनह
पहाड़ह ितर भागून।
े

आफ्ना घरमा भएका सामान

िनकाल्नलाई तल नझ न्। १८ खेतबारीमा हुने आफ्नो खाःटो िलन फकीर्

नआऊन्। १९ हाय! गभर्वतीह
िहउँदमा वा शबाथमा ितमीह

र दूध खुवाउनेह लाई ती िदनमा। २० तर

भाग्न नपरोस् भनी ूाथर्ना गर। २१ िकनिक

त्यस बेला यःतो महास ंट हुनछ
े , जो जगत्को शु दे िख अिहलेसम्म भएको छै न,

न त फेिर किहल्यै हुनछ
े । २२ ती िदन नघटाइएका भए कोही मािनस बाँच्न

सक्नेिथएन, तर

च ुिनएकाह का

िनिम्त

ती

िदन

घटाइनेछन्।

२३

तब

ितमीह लाई कसैले " हेर, भींट यहाँ छन्, िक त्यहाँ छन्" भन्यो भने िवँवास

नगर। २४ िकनिक झूटा भींटह , र झूटा अगमवक्ताह

खड़ा हुनछ
े न्, र हुन

सके च ुिनएकाह लाई पिन भ काउनलाई ठू ला-ठू ला िचन्हह
कामह
छु ।"

र आँचयर्का

दे खाउनेछन्। २५ याद राख, मैले ितमीह लाई अिघबाटै भिनिदएको

उपयुक्त
र्
पदह मा सं सारको अन्तमा हुने धेरै घट्नाह लाई येशूले

ँ
ु एको
औल्याउनु
भएको िथयो। ती घट्नह ूित येशू सं बेदनशील पिन हुनभ

िथयो। तर युग युगसम्म र सं सारको अन्तसम्ममा भइरहने अनेक धोखापूणर्
कामह ले उहाँका िवँवासीह लाई अलमल र िबचल्लीमा पान मािमलामा
उहाँले गिहरो चासो दे खाउनुभएको िथयो। ती धोकेवाज िबयाकलापह मा धेरै
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मैहँ ु भ े छली िस

वा भी

र झुटा भिवंयवाणी बोल्नेले सं सारका

मािनसह लाई फसाउनेछन् भनेर उहाँले भ ुभएको िथयो। कोहीले त येशूले
भ ुभएको भी

आफू नै हुँ भनेर दावी गनछन् भने कोही भी का दूत हुँ भनेर

दावी गद अचम्मका कामह
मािनसह लाई ल

मािनसह ले ितनीह

गद आउनेछन्। कितपय झुटा भिवंयवक्ताह ले

पानछन्। त्यसको भयानक पिरणामचािहँ यो हो िक धेरै
नै भगवान हुन ् भनेर िवँवास गद ितनीह को पिछ

लाग्नेछन्।

येशूले भ ुभएको वचन भिवंयमामाऽ नभएर इितहासभिर त्यो वचन

ूभावकारी पमा पुि भइरहे को हामी पाउँछ । आज पिन कितपय मािनसह
"म भी

हुँ। म सं सारको उ ारकतार् हुँ। म नै मसीह हुँ। यस सं सारको

राजनैितक, सामािजक, धािमर्क, आिथर्क समःयाह

सुल्झाउने तिरका, शिक्त र

िव ा ममा छ" भनेर अनिगिन्त मािनसह लाई फसाइरहे का छन्। येशूको
भिवंयवाणी अचम्म तिरकाले पूरा भइरहे को अबःथालाई हामीले के भ े? येशू
भी

रहनुभएको समयका मािनसह ले उहाँका अनेक

भिवंयवाणीह

पूरा

भएको नदे खेतापिन हामीले िवगतका इितहास र वतर्मानका घटनाह लाई

केलायौ भने ती भिवंयवाणीह

सही भएको पाउँदछ । जब सङ्कटको समय

बढ्दै जान्छ तब मािनसह लाई फसाएर धोखािदने कामह

भ े कुरालाई येशूका भक्तह ले अचम्म मा ु हुदैन।हाॆो

झनझन बढ्नेछन्
िवँवासलाई नै

ठम्याउन सं सारको गितिबिधको वारे मा येशूले के भ ुभएको िथयो सो पिन

हे नस
र् क्दछ । येशूको समयदे िख आजसम्म सं सारको इितहासमा कःता कःता

बीर पु ष भनाउँदा मािनसह

आए, जसले मानव दु:ख र क लाई अन्त्य

गिरिदनेछु भनेर दावी गरे का िथए र दावी गिररहे का पिन छन्। िविभ

राजनैितक वाद,अिभयान, तथा ूािविधक र वै ािनक ूगितह , चाहे अनेक
दशर्न ारा होस् वा धमर्ह

ारा, िबिभ

आशा र सपना दे खाए र दे खाइरहे का

छन्| अिन कैयौ मािनसह ले ितनीह ूित ठू लो आशा र िवँवास पिन राखे र

रािखरहे का पिन छन्, जसले आदशर् सं सारको सपना दे खाएका िथए र दे खाइ

पिन रहे का छन्।तर ती सबै झुटा आँवासन र मािनसह को बदिनयतमाऽ
िथए र हुन ् भ े कुरा हामीलाई दु:खलाग्दो इितहासले ूमािणत गरे को छ र
गद पिन छ। येशूले जे भ ुभएको िथयो त्यही कुरा र सं सार आज हामीले
दे िखरहे का छौ।मािनसह ले िदने अनेक तकर्, वाद, आँवासन र आशाह

108

कितको छिल र पूरा नहुने खालका िथए र छन् भ े कुरा किरब दुई हजारवषर्

अिघ नै येशूले दे खाउनुभएको िथयो।

येशूले म ी २४:२५मा आफ्ना भक्तह लाई िदनुभएको चेतावनीले

हाॆो िवँवास कसरी अटल हुनपु छर् भनेर दे खाइएको कुरालाई तपाईँ के
भ ह
ु न्ु छ? हेनह
र्ु ोस्: "याद राख, मैले ितमीह लाई अिघबाटै भिनिदएको छु ।"

२. सं सारको अन्तसम्म नै धैयध
र् ारण गरे र िटिकरहने
म ी २४:९ र ूकाश १३:११-१७मा त्यःतै पदह

छन्। येशूले

म ीमा भ भ
ु एको वचन जःतै यूह ाले पिन ूकाशको पुःतकमा लेख्न कसरी

र्ु ोस्: म ी २४:९मा उहाँका तत्कालीन र भावी
उनलाई ूेरणा िमल्यो? हेनह

चेलाह लाई येशूले भ ह
ु न्ु छ "तब ितनीह ले ितमीह लाई स ंटको लािग

सुिम्पिदनेछन्, र ितमीह लाई मानछन्, र मेरो नाउँको खाितर सबै जाितह ले

ितमीह लाई घृणा गनछन्।" र ूकाश १३:११-१८ "११ अिन पृथ्वीबाट
िनिःकरहेको अक एउटा पशु मैले दे ख। त्यसको पिन थुमाका जःतै दुई वटा
िसङ िथए, र अिज रजःतै

त्यो बोल्दथ्यो। १२ त्यसले

पिहलो पशुको

उपिःथितमा त्यही पशुको सारा अिधकार चलाउँदथ्यो, र पृथ्वी र त्यसका सम्पूणर्

बािसन्दाह लाई पिहलो पशुको पूजा गनर् लाउँथ्यो, जसको घातक चोट िनको

ँ ाको अिग आकाशबाट पृथ्वीमा आगो
भएको िथयो। १३ मािनसका आख

झानजःता ठू ला-ठू ला िचन्हह

पिन त्यसले गर्यो। १४ पिहलो पशुको

उपिःथितमा जुन चमत्कार दे खाउने शिक्त त्यसलाई िदइएको िथयो, त्यही ारा

त्यसले पृथ्वीका बािसन्दाह लाई बहकायो। तरवारको चोट खाएर पिन जीिवत
भएको त्यस पिहलो पशुको सम्मानमा एउटा मूितर् बनाउने हुकुम त्यसले

ितनीह लाई िदयो। १५ त्यस पिहलो पशुको मूितर्मा सास हािलिदने अनुमित
ु े िक पशुको त्यो मूितर् बोल्न सकोस्, र त्यस पशुको
त्यसलाई िदइयो, यस हेतल

मूितर्लाई नपुज्नेह

मािरऊन्। १६ अिन त्यसले साना र ठू ला, धनी र गरीब,

फुक्का र कमारा सबैलाई ितनीह का दािहने हात वा िनधारमा छाप लगाउन
लायो। १७ त्यो छाप नभईकन कसैले पिन िकनमेल गनर् नपाउने भयो। त्यो

छापचािहँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नाउँको सं ख्या हो। १८ बुि म ा

यसैमा छ: जसको समझ छ, त्यसले त्यस पशुको संख्या जोडोस्, िकनिक त्यो

कुनै मािनसको सं ख्या हो, र यो सं ख्याचािहँ छ सय छयस ी हो।"

109

अन्तको समयमा िवँवका िविभ

दे शह मा सत्य िवँवासमा रहने तर

झुटा आराधना र लािदने िव व्यापी छलको ूितकार गन उहाँका जनह ूित

येशू

भी ले

आफ्नो

िचन्ता

ूकट

गनुभ
र् एको

िथयो।

सनातन

परमेँवर

सृि कतार्कोमाऽ आराधना गनर् अिडक भएर बःनेले अनेक घृणा, महास ट,
पीडा, आतङ्क र मृत्युको पिन सामना गनुप
र् नछ भनेर येशूले ःप

खुलाउनुभएको छ।

सारा सं सार

हाॆो िव

पमा

मा खडा भएतापिन यिद हामी मुिक्त पाउन

चाहन्छ वा येशूको राज्यमा पःन चाहन्छ भने वा िवँवासमा अिडग भएर बःन
चाहन्छ भने हामीमा केवल एउटा िनणार्यक चिरऽ हुनपु दर्छ? हेनह
र्ु ोस्: “तर

आिखरसम्म िःथर रहनेचािहँ बचाइनेछ।" म ी २४:१३।

"परमेँवरका जनह ूित शैतानले ल्याउने ठू लो
िवरोधमा अ

न्द वा सङ्घषर्को

कोही होइन तर केवल बाइबलका सत्य वचनह लाई िदमागमा

घुसाएर राख्नेह माऽ कम्मर कसेर बःन सक्षम हुनेछन्।"-एलेन जी

महान् िववाद, पृ. ५९३बाट

ाइट,

पान्तिरत। यस वाक्यको अथर् यो हो िक

बाइबल र बाइबलमाऽमा रहे का सत्यह

िदमागमा सुरक्षाकवच जःतो रािख

रहयौ भने अन्तमा हुने अनेक जाली, छलकपट, िबप

आिदले िवँवासीलाई

बगाएर लान सक्दै न। येशूलाई िवँवास गछु र् भनेर केवल भावना वा जोशमाऽ

दे खाएर हुँदैन। यिद बाइबलका सत्यह ले कोही सुसिज्जत भएर बसेन भने
सं सारको अन्तमा दे िखने वा आउने अनेक ूलोभन, छल वा दु:खले उसलाई

सिजलै सँग िनयन्ऽणमा राख्न सक्छ।

परमेँवरूित आःथावान्, िन ावान् भएर बःन अ

के-कःता िनणार्य

गन क्षमता हामीमा हुनपु छर्? हेनह
र्ु ोस्, म ी ७:२४-२७ "२४ िकनिक झूटा
भींटह , र झूटा अगमवक्ताह
भ काउनलाई ठू ला-ठू ला िचन्हह

खड़ा हुनछ
े न्, र हुन सके च ुिनएकाह लाई पिन
र आँचयर्का कामह

दे खाउनेछन्। २५

याद राख, मैले ितमीह लाई अिघबाटै भिनिदएको छु । २६ यिद ितनीह ले

ितमीह लाई "हेर, उनी उजाड-ःथानमा छन्" भनी भन्छन् भने बािहर िनःकेर
नजाओ। अिन "हेर, उनी िभऽी कोठाह मा छन्" भने पिन िवँवास नगर। २७

िकनिक जसरी िबजुली पूवब
र् ाट चम्कँदा पिँचमसम्मै उज्यालो हुन्छ, त्यसरी नै
मािनसको पुऽको आगमन हुनछ
े ।"

बौि क ःतरमा परमेँवरको वचन हाॆो िदमागमा ताजा बनाइराख्नु

मह वपूणर् भएतापिन अिन्तम समयमा आउने िबपद्लाई सामना गनर् त्यितलेमाऽ
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पुग्दै न भनेर येशूले भ ु भएको छ। हामीले जे िसक्य त्यस अनुसार चल्नु
अत्यन्त ज री छ अथार्त ् येशूमा भएका सत्यह लाई हामीले पालन गनुर्
अिनवायर् छ। च ानमा र बालुवामा घर बनाउने घर धनीह
वचनह

दुवैले येशूका

सुनेका िथए। तर ितनीह को बीचमा के फरक िथयो भने एक

जनाले उहाँको वचनलाई पालन गरे र अिडग भएर बसे भने अक ले वेवाःता
गरे ।

परमेँवरको वचन पालन गन िवँवासीह

जुनसुकै किठन पिरिःथित

ँ
आएपिन िकन िवँवासमा अटल भएर बःछन् र पालन नगन िकन सिजलैसग
पतन हुनसक्छन्? िवँवासमा िःथर भएर बःन परमेँवरको वचन सु म
े ाऽ होइन
पालन गनुर् पिन िकन महत्वपूणर् छ?
३. "िवनाशकारी घृिणत थोक"

ूभ ु येशूले चेलाह लाई िदनुभएको अिन्तम समयमा हुने घट्नाको

बारे मा जानकारी िदँदै आफ्नो मह वपूणर् ूवचनमा पिवऽ ःथानमा िवनाशकारी
घृिणत थोकह को वारे मा भ ुभएको िथयो |(म ी २४:१५, दािनयल ९:२७,
११:३१ र १२:११)।
जब उहाँको व्यवःथालाई मािनसह ले गम्भीर

पमा अपमान वा

उल्लङ्घन गदर्छन् तब त्यो लज्जाःपद वा घृिणत काम हो भनेर परमेँवरले

घोषणा गनुह
र् न्ु छ। आफूले नै खोपेर मूितर् बनाएर ूभ ु हो भनेर पूजा गन,
(व्यवःथा २७:१५) आफ्नो धमर्पत्नी बाहे क पर ीसँग अनैितक सम्बन्ध

राखने, समिलङ्गी िबबाह वा सम्बन्ध

परमेँवरको सामु घृिणत हुन्छ (लेबी

१८:२०,२२)|अथार्त ् परमेँवरले जारी गनुभ
र् एको धािमर्क नीितको िब

मा

जानु भनेको उहाँको सामु अत्यन्त िबनाशकारी घृिणत काम हो। यो खास गरे र
परमेँवरको धािमर्क िविधबाट अलिगएर उहाँले अनुमोदन नगनुभ
र् एको अपिरिचत

धमर् वा आःथामा लाग्नु उहाँको िनिम्त िबनाशकारी घृिणत काम हुन आउछ।
"िबनाशकारी

घृिणत काम"

भनेर

ँ
बुझ्न दे हायका
अझ राॆोसग

पदह ले कसरी जनाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: म ी २४:१५ "यसकारण जब ितमीह ले

दािनएल अगमवक्ताबाट बोिलएको िवनाशकारी घृिणत थोक पिवऽःथानमा खड़ा

भएको दे खौला (पाठकले बुझोस्) " र लूका २१:२० "तर जब य शलेमलाई
सेनाह ले घेरेका दे ख्छौ, तब त्यसको िवनाश निजकै आइपुगक
े ो छ भन्ने जान।"
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ती दुई पदह ले ःप

पमा यो बताउँछ िक येशूले भिवंयवाणी

गनुभ
र् एको कुरामा य शलेम मिन्दर र सहरको तुरन्त नाश हुने घट्ना समावेश

ु क रोमले आफ्नो सेनाह
भएको छ। सन् ७०मा पाँचात्य मूितर्पज

पठाएर

य शलेम सहरमाऽ होइन पिवऽ मिन्दरलाई पिन पूणर् पमा ध्वःत पारे को
िथयो।

य िप, य शलेमको नाश हुने भिवंयवाणी पूरा हुन गएकोभएतापिन

त्यसको अक पिन अथर् छ। जसरी य शलेम र त्यस सहरका मािनसह को
नाश भयो त्यसरी नै अन्तको समयमा यस पृथ्वी र पृथ्वीका मािनसह को पिन

नाश हुनेछ। "येशूले य शलेमलाई सं सारका ती मािनसह को अन्त हुनेछ जो

परमेँवरूित िविोही हुन्छन् र उहाँलाई िवँवास गनर् अःवीकार गदर्छन्।
ितनीह कै त्यस घृिणत मनिःथितको ूितफलले परमेँवरको न्यायलाई िछटो
अिघ बढाउँछ।"-एलेन जी

ाइट द मेट कन्ऽोभसीर् पृ. २२बाट

पान्तिरत।

दािनयल १२:११ र दािनयल ११:३१मा उल्लेिखत "िबनाशकारी
घृिणत काम" भन्दा रोम साॆाज्यको अिन्तम समयमा शिक्तशाली राज्यको

उदय हुने कुरासँग गाँिसएको छ। त्यो हो पोपतन्ऽ। उसले हाॆो िनिम्त
र् एको काम र ःवगर्को पिवऽ ःथानमा बतर्मान समयमा उहाँले
भी ले माऽ गनुभ

हाॆो िनिम्त के गिररहनुभएको छ सो कुरालाई हःतक्षेप गनर् आफ्नै तिरकाको
मध्यःथता र मुिक्तको योजनालाई ःथापना गरे का िथए जुन ूभ ु येशूको नीितको

िबपिरत िथयो। परमेँवरको व्यवःथालाई अितबमण गन अिधकार पोपले
िलएका िथए।
रोमी साॆाज्यको शिक्तको दुई खण्डको ऐितहािसक पृ भूिमलाई
दािनयल ८:९-१२ले िवशेष गरे र ःप

पछर्। त्यसमा लेिखएको छ: "९

ितनीह मध्येबाट अक एउटा िसङ आयो, जो सानोबाट शु भयो तर दिक्षणितर
र पूविर् तर र सुन्दर भूिमितर शिक्तशाली हुँदै ब दै गयो। १० ःवगर्का

ु जेल त्यो ब दै गयो, र त्यसले केही ताराका दललाई तल
सेनाह सम्म नपुगञ्
पृथ्वीमा खसाल्यो र तीमािथ खु ाले कुल्च्यो। ११ त्यसले आफैलाई राजकुमार

जि कै महान् तुल्यायो। त्यसले उहाँबाट दै िनक बिलदान खोःयो, र उहाँको

्
पिवऽःथान तल झारयो।
१२ िविोहको कारणले पिवऽ जनह का सेना र

दै िनक बिलदान त्यसलाई सुिम्पयो। त्यसले गरे का सबै काममा त्यो सफल

भयो, र सत्यलाई भूइँमा फ्याँिकयो।" सानो िस को ितगित
ु

पमा आफ्नो

राज्य फैलाएको रोमको पिहलो खण्ड हो (दािनयल ८:९)। त्यो िथयो
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ु क वा सनातन परमेँवरमािथ आःथा नराख्ने िबशाल रोमी तेॐो
मूितर्पज
साॆाज्य। दोॐो खण्डमा (दािनयल ८:१०-१२) सानो िसङ ठाडो वा िसधा
बढे को दे खाउँछ। उसले

केही ताराह

आफ्नो शिक्तलाई ठू लो

प िदएर ःथापना गदर्छ (दािनयल ८:११)।

खसाल्दछ (अथार्त ् परमेँवरका

जनह लाई यातना िदन्छ) र ःवगर्को समूहको राजकुमारलाई हाँक िदँदै
िन:सन्दे ह, यो रोमनक्याथोिलक धमर्को उच्च गु

पोपको उदय िथयो जुन

ु क रोमी साॆाज्य ढलेपिछ रोमबाट नै िवँवको मुख्य धमर्ग ु
मूितर्पज

हुनगएको

िथयो र अिहले पिन छ। (त्यसै कारण एउटा ूतीक जुन सानो िसङ त्यही
रोमको दुवै राजनैितक र धािमर्क शिक्त भनेर दे खाइएको छ)। दािनयल

७:९,१०मा उल्लेख गिरएको न्यायको

ँय, (९ जसै मैले हे र, िसं हासनह

बसािलए, र अित ूाचीन आफ्नो िसं हासनमा बःनुभयो। उहाँका लुगा िहउँजःतै

सेता िथए, उहाँको िशरको केश ऊनजःतै सेतो िथयो। उहाँको िसं हासनमा

बिलरहे को आगोको ज्वाला िथयो, र त्यसका चक्काह मा दन्केको आगो
१० उहाँको सामुबाट आइरहे को आगोको एउटा नदी बिगरहे को

िथयो।

िथयो। हजार हजारले उहाँको सेवा गथ, दश हजार गुणा दश हजार उहाँको

सामु उिभएका िथए। न्यायको िनिम्त अदालतको बैठक बसेको िथयो, र
खोिलए), दािनयल ८:१४ अनुसार पिवऽ ःथान पुन:अपर्ण वा शु

पुःतकह

पािरएको (उनले मलाई भने, "दुई हजार तीन सय साँझ र िबहान लाग्नेछ, तब
पिवऽःथानको पुन:अपर्ण हुनेछ") र म ी २४:२९ अनुसार ःवगर् तथा
आकाशमा हुने िविभ

िचन्हह

(ती स ंटका िदनको तु न्तै पिछ, सूय र्

अध्ँ यारो हुनेछ, र चन्िमाले आफ्नो चमक िदनेछैन, र ताराह
खःनेछन्, तथा आकाशका शिक्तह

िदनह मा

परमेँवरका

जनह को

आकाशबाट

हल्लाइनेछन्") आिद सबैले युगको अिन्तम
िनिम्त

परमेँवरले

सङ्केत वा इसारा गदर्छ।

गनुह
र् न
ु े

हःतक्षेपको

४. दश कन्याह

ु न्दा पिहले यस सं सारमा
येशूले म ी २४मा उहाँको आगमन हुनभ

कःता कःता घट्नाह

हुनेछन् भनेर सूचना िदइसक्नुभएपिछ म ी २५मा

उहाँको आगमनअिघ हामीले कसरी तयार भएर बःनुपछर् भनेर िसकाउनुभएको
िथयो।
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म ी २५:१-१३ येशूले दश कन्याको बारे मा अतीर्कथा भ भ
ु एको

ु न्दा पिहले कसरी तयार भएर बःनु पछर् भ े कुरा
िथयो। उहाँको आगमन हुनभ

हामी उक्त कथाबाट बुझ्न सक्दछ | हेनह
र्ु ोस्:

" १ तब ःवगर्को राज्य दश

ँ तुलना गनर् सिकन्छ। ितनीह ले आ-आफ्नो ब ी िलएर दुलहालाई
कन्याह सग
र पाँच जनाचािहँ बुि मती िथए। ३

भे न िनःके। २ तीमध्ये पाँच जना िनबुिर्

िकनिक जब िनबुिर् ह ले आफ्ना ब ी लगे, तब ितनीह ले साथमा तेलचािहँ

ँ सग
ँ ै पाऽमा तेल पिन लगे।
लगेनन्। ४ तर बुि मतीह ले चािहँ आफ्ना ब ीसग
५ दुलहाले िबयाँलो गदार् ती सबै िनिाले ल

"हेर दुलहा, उनलाई भे न आओ,"

भए र िनदाए। ६ तर मध्यरातमा

भन्ने आवाज आयो। ७ तब ती सबै

ँ ,े र आफ्नो-आफ्नो ब ी ठीकठाक पारे । ८ िनबुिर्
ब्यूझ

कन्याह

कन्याह ले

बुि मतीह लाई भने, "ितमीह को तेलबाट हामीलाई अिलकता दे ओ, िकनभने
हाॆा ब ी त िनभ्न लागे।" ९ तर बुि मतीह ले यसो भनेर जवाफ िदए, "हामी
र ितमीह

दुवल
ै ाई पुग्ने यथेंट तेल छै न होला, ब

लािग िकन।" १० ितनीह

पसलेकहाँ जाओ र आफ्नो

िकन्न जाँदा दुलहा आइपुग,े र तयार हुनह
े

ँ िववाहको भोजमा िभऽ पसे, र ढोका बन्द भयो। ११ पिछबाट ती अ
उनीसग

आइपुगे र यसो भन्न लागे, "ूभ ु, ूभ ु, हाॆा लािग खोिलिदनुहोस्!" १२

कन्याह

तर उनले जवाफ िदएर भने, " साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , म ितमीह लाई
ँ "
िचिन्दन।

१३ यसकारण जागा रहो, िकनिक त्यो िदन र त्यो घड़ी

ितमीह लाई थाहा छै न।"

दश कन्याह को बारे मा कथा भन्दा भन्दै येशूले आफ्नो ूवचन शु

गनुह
र् न्ु छ।

"कन्या"

भ े

शब्दले

समःत

इसाईह लाई

आफूलाई िबिँचयन हुँ भनेर दावी गनह । ितनीह

जनाउँछ

अथार्त ्

शु मा येशूकै पक्षमा

िथए र शैतानको पक्षमा कोही पिन उिभएका िथएनन्। ितनीह
राज्य सरह भएका िथए (म ी २५:१)। तर अन्तमा ितनीह

परमेँवरको

सबै जना सुते

(म ी २५:५)। िवँवासीह लाई जागा रहे र बःनु भनेर येशूले अिघ नै सचेत
ँ ेर
गराउनुभएको िथयो(म ी २४:४२)। त्यसको अथर् उहाँको आगमनमा ब्यूझ

बःनु पछर् तािक उहाँ आउनुभन्दा अिघ कोही सुतेर नबसोस्।
ती दशै जनासँग ब ी वा िदयोह

गएका िथए। त्यसको अथर् ितनीह

िथए। दशै जना दुलहालाई भेट्न

येशूको आगमनको िनिम्त पिखर्रहे का

िथए। उहाँको आगमन िढलो हुँदा सबै जना िनन्िाले ल
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भएर सुत्न पुगे। तर

मध्य रातमा ती सबै जना अचानक ब्यूउिझए।िकनिक दुलहा आइरहे का िथए |
(म ी २५:१-६)।
तर िनबुर् ी कन्याह

झस

भए। िकनभने ितनीह का ब ी िनभ्न

लागेका िथए वा िनभेका िथए। त्यसको अथर् ब ी िपलिपलाउदो िथयो।

ितनीह सँग केही तेल त िथयो तर येशूलाई भेट्ने बेलामा राॆोसँग बिलरहन

ूसःत िथएन वा ितनीह
ती पाँच कन्याह

तयार िथएन।ितनीह को खास समःया के िथयो त?

हुन ् जो येशूको आगमनलाई पखर

भनेका ती इसाईह

रहे का त छन् तर ितनीह

उहाँसँग गिहरो सम्बन्धमा छै नन्। ितनीह

केवल

दे खावटी वा अ को अगाडी इसाई हुँ भनेर मुखले माऽ भ े तर ितनीह को

ँ
काम र व्यवहार उहाँको वचन अनुसार नभएका अथार्त ् उहाँले औल्याउनु
भएको

बाटोमा िहँिडरहे का छै नन्। ितनीह सँग केही तेल त िथयो। पिवऽ आत्माले

केही हदमा ितनीह को जीवनमा काम गिररहनु भएको िथयो तर ितनीह को

जीवनमा पिवऽ आत्माको ब ी केवल िपलिपलाउदो िथयो। िवँवास गरे
पुिगहाल्छ िन अ

केही जा ु पदन वा केही गनुर् पदन भनेर ितनीह

भएर बसेका िथए। जा ुपन भन्दा बेसी जा
बिसरहे का िथए।

"पिवऽ आत्माले मािनसहको

इच्छु क नभएर ितनीह

ढु क्क

त्यि कै

दयमा काम गिररहे को हुन्छ। उहाँकै

इच्छा अनुसार उहाँले ती मािनसको

दयमा चािहने नीितह

वा ःवभावह

रोपी रहनुहन्ु छ तिक ती मािनसमा नयाँ ःवभाव वा चिरऽ होस्। तर िनबुर् ी

समूहका िवँवासीहर

केवल सतही वा दे खावटी पमा माऽ िवँवास गरे र

्
सं तोष मानी बःने खालका हुन्छन्। यथाथर्मा ितनीह लाई परमेशवरको
वारे मा
्
ितनीह ले उहाँको ःवभाव, गुण वा
जे थाहा हुनपु न हो सो थाहा हुँदैन।

चिरऽको वारे मा अध्ययन गरे का हुदैनन् , न त गनर् चासो नै दे खाउँछन् (अथार्त ्
धािमर्कताको िनिम्त भोकाएका र ितखार्एका हुदैनन्)। परमेँवरसँग िभिऽ
दयदे िख ितनीह ले सम्बन्ध राखेका हुँदैनन्। त्यसकारण ितनीह ले उहाँमािथ

कसरी भरोसा राख्ने र आफ्नो जीवनलाई अथर्पूणर् बनाउन उहाँितर कसरी नजर

लगाइ रहने भ े कुरामा ितनीह लाई
परमेँवरको

िनिम्त

ितनीह ले

दे खावटीपनमाऽ हुन्छ।"-एलेन जी
४११बाट

गन

ान हुँदैन। त्यसको फलःव प

सेवाकायर्मा

केवल

सं ःकार

वा

ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस्, पृ.

पान्तिरत।
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दे खावटी

पमा इसाई हुँ भनेर दावी गन वा चचर्मा गएर आफू इसाई

हुँ भनेर िचनारी िदने तर परमेँवरको वचन र ूेममा नडुब्ने इसाईह ले गरे

जःतो भूल हामी नगरौ भ ाकलािग हामीले के गन? यिद हामी पिन सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट हौ, येशूका िवँवासीह

भनेर दावी माऽ गन तर येशूका

ह

नीितह मा नचल्ने खालका छौ भने हामी कसरी पिरवतर्न हुन?
े
ँ भएको ूितभाको ूःफुटन तथा दक्षता र
५. तपाईँसग

ानको ूयोग हुनपु छर्

परमेँवरले हामी सबैलाई हाॆो क्षमता अनुसार बरदान, दक्षता वा

काम गन िजम्मेवारी सुिम्पनुभएको छ। येशूको आगमनको िनिम्त तयार भएर

हात बाँधेर बःने होइन तर आफ्नो खुबी अनुसार काममा लगनशील भएर

लाग्नुपछर् भनेर म ी २५:१३-३०ले कसरी िसकाउँदछ? हेनह
र्ु ोस्: "१३
यसकारण जागा रहो, िकनिक त्यो िदन र त्यो घड़ी ितमीह लाई थाहा छै न।

१४ िकनिक योचािहँ कुनै मािनसजःतो हो, जसले परदे श जाँदा आफ्ना
नोकरह लाई बोलाई आफ्नो धन-सम्पि

ितनीह लाई िजम्मा िदए। १५ ितनले

हरे कलाई ितनीह का आ-आफ्नो योग्यताअनुसार एउटालाई पाँच सुनका िसक्का,
अकार्लाई दुई र अकार्लाई एक िदएर ितनी गइहाले। १६ तब पाँच सुनका
िसक्का पाउनेले तु न्तै गएर त्यो व्यापारमा लगाइकन अ
कमायो। १७ त्यसरी नै दुई िसक्का पाउनेले पिन अ

एक

िसक्का

पाउनेले

चािहँ

गएर

भूइँ

खनेर

पाँच िसक्का

दुई कमायो। १८ तर

आफ्ना

मािलकको

धन

लुकाइराख्यो। १९ धेरै िदनपिछ ती नोकरह का मािलक आए, र ितनले

ँ िहसाब मागे। २० तब पाँच सुनका िसक्का पाउने नोकरले अ
ितनीह सग

पाँच िसक्का ल्याई अगािड आएर यसो भन्यो, "हजूर, तपाईंले मलाई पाँच
िसक्काको िजम्मा िदनुभएको िथयो। हेनह
र्ु ोस्, मैले अ

पाँच िसक्का कमाएको

छु ।" २१ मािलकले त्यसलाई भने, "ःयाबास, असल र िवँवासी नोकर! ितमी

थोरै कुरामा िवँवासी भयौ, अब म ितमीलाई धेरै कुराको िजम्मा िदनेछु। ितमी

आफ्ना मािलकको खुशीमा सहभागी होऊ।" २२ दुई िसक्का पाउनेले पिन
आएर भन्यो, "हजूर, तपाईंले मलाई दुई िसक्का िदनुभएको िथयो। हेनह
र्ु ोस्, मैले

अ

दुई िसक्का कमाएको छु ।" २३ त्यसका मािलकले त्यसलाई भने,

"ःयाबास, असल र िवँवासी नोकर, ितमी थोरै कुरामा िवँवासी भयौ, अब म
ितमीलाई धेरै कुराको िजम्मा िदनेछु। ितमी आफ्ना मािलकको खुशीमा सहभागी

होऊ।" २४ एक सुनको िसक्का पाउनेले पिन आएर भन्यो, "हजूर, नरोपेको
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जग्गाबाट कटनी गन र निनफनेको ठाउँबाट बटुल्ने तपाईं कठोर मािनस

हुनहु न्ु छ भन्ने मलाई थाहा िथयो। २५ यसैले मलाई डर लाग्यो, र गएर
तपाईंको िसक्का मैले माटोमुिन लुकाइराख। हेनहर्ु ोस्, यो तपाईंको िसक्का

िलनुहोस्।" २६ त्यसका मािलकले त्यसलाई जवाफ िदए, "ए दुंट, अल्छे

नोकर,नरोपेको ठाउँमा कटनी गछु र्, र निनफनेको ठाउँबाट बटुल्छु भनेर ितमीले

जानेको िथयौ भने, २७ ितमीले मेरो धन साहू कहाँ राख्नुपनिथयो, र आएर मैले

ँ २८ यसकारण त्यसबाट यो िसक्का
मेरो धन ब्याजसमेत िफतार् पाउनेिथए।

ँ दश िसक्का छ त्यसलाई दे ओ। २९ िकनभने जससग
ँ छ
खोस, र जससग

त्यसलाई अ

ँ ूशःत हुनछ
ँ छै न त्यससग
ँ
िदइनेछ, र त्यससग
े । तर जससग

भएको पिन त्यसबाट खोिसनेछ। ३० त्यस बेकम्मा नोकरलाई चािहँ बािहरी
अन्धकारमा फािलदे ओ, जहाँ मािनसह

नेछन् र दा॑ा िक नेछन्।"

मािथ उल्लेख गिरएको अतीर्कथा र त्यो भन्दा अिघको अतीर्कथाले

येशूको दोॐो आगमनभन्दा पिहले हामी कसरी तयार रहनुपछर् भनेर चचार्
पाउँछ ।

गरे को

ती

दुवैमा

दुई

खालका

िवँवासी

समूहह को

बारे मा

खुलाइएको पाइन्छ| ती हुन ् येशूको आगमनको िनिम्त तयार भएर बःने र
उहाँको आगमनको वाःता नगरी आफ्नै पाराले जीवन िबताइरहने। आित्मक
जीवनलाई वेवाःता गरे र बःनेह ले अनन्त जीवन गुमाउनुपनछ भनेर दुवै

अतीर्कथाले छलर्

पारे को छ।

दश कन्याको अतीर्कथामा उल्लेख गिरएको तेल मािनसमा हुनपु न

पिवऽ आत्माको ूतीक हो भने सुनको िसक्काले मािनसमा भएको दक्षता, सीप
वा

ूितभालाई जनाउँदछ। अङ्मेजी भाषामा सुनको िसक्कालाई टालेन्ट भनेर

ूयोग

गिरएको

छ।

टालेन्ट

(talent)

भ े

शब्द

मीक

भाषा

टालेन्टा

(talanta)बाट आएको हो। त्यसको अथर् "पिवऽ आत्माका िवशेष बरदानह

हुन ् र त्यसमा मािनसमा भएका ःवाभािवक र आ-आफ्नै दक्षता, ूितभा र सीप

आिद

पदर्छन्।"-द

पान्तिरत।

एसिडए

बाइबल

कमेन्टरी,

ठे ली

५,

५१०बाट

मािथको अतीर्कथामा भएका सबै नोकरह ले सुनका िसक्काह
आफ्ना मािलकबाट पाएका िथए। ती नोकरह ले पाएका िसक्काह
नभएर

मािलकका

िथए

भनेर

उल्लेख

ितनीह को क्षमता अनुसार ती िसक्काह
अिधकार

पिन

ितनीह ले

पाएका

गिरएको

छ

(म ी

आफ्नै

२५:१४)।

िदइएका िथए र त्यसलाई चलाउने

िथए

(म ी
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२५:१५)।

ती

उपहार

ितनीह को भरोसामा छोिडएको िथयो। त्यसको अथर् ती िसक्काह लाई सं िचत
गन अिभभारा ती नोकरह लाई िदइएको िथयो। ती िसक्काह लाई उपयोग
गरे र आफ्नो िजम्मेवारी दे खाऊन भ े मािलकको अपेक्षा िथयो। त्यसकारण
जब मािलक फकर आए तब उनले ितनीह सँग ितनीह को िहसाब मागेका
िथए (म ी २५:१९)।
आित्मक

बरदानह

पिवऽ

आत्माबाट

आउँदछन्

(१

कोरन्थी

१२:१-११, २८-३१ र एिफसी ४:११)। त्यसको अथर् मसँग धेरै ूितभा,

दक्षता, काम गन सीप केिह छै न वा जे छ त्यो केवल सानो वा थोरै छ

भ ेह ले पिन यो अतीर्कथाबाट िशक्षा िलन सक्नुपछर्। िदने मािनस नभए
कसै ले पिन उपहारह
सुनका िसक्काह

पाउदै नन्। त्यसकारण ती मािनसह ले जुन उपहार वा

वा काममा लगानी गनर् पैसा पाए ती पिवऽ आत्माबाट नै

सबभन्दा उ म उपहार पाएका िथए।
हामीमा भएका बरदान, ूितभा, काम गन शैली, दक्षता आिद
भी बाट नै हामीले पाएका ह । तर त्यसलाई सही तिरकाले चलाउन पिवऽ
आत्मालाई हामीले कसरी महण गरे का छ त्यसमा भर पछर् र साथै हाॆो

जीवन परमेँवरमा कितको अपर्ण गरे का छ

त्यसमा पिन हामीमा भएका

बरदानह को उपदे यता भरपछर्। एक जना नोकरले एउटामाऽ सुनको िसक्का
पाएको िथयो (अिहलेको मोलमा त्यो एक िसक्काको भाऊ सय डलर वा
कमसेकम दस हजार

पैयाँ हो)।त्यो पैसालाई उपयोग नगदार् त्यो नोकर

बेकारको मािनस हुन पुग्यो र त्यो उसको िनिम्त ठू लो भूल सािबत भयो।
उसलाई उसको क्षमता अनुसार उपहार त िदइएको िथयो तर उसले त्यसलाई

चलाएन। आफूमा भएको उपहारलाई उसले लगानी गरे न र बढ्न िदएन।

मािलकको अनुमहले पाएको त्यो उपहारलाई चलाउन अिलकित पिन उसले
कोिसस गरे न। कितपय मािनसह

काम केही छै न भनेर त्यितकै बसे जःतै ,

उसले पिन आफ्नो खुबी अनुसार आफूले पाएको पैसा केही नगरी त्यसै हात

बाँधेर बःयो। त्यःता मािनसह

चाहे इसाई नै िकन नहुन ् येशूले “अिल्छ” र

“दु ” भनेर ितनै मािनसह लाई सम्बोधन गनुर् भएको हो भनेर बुझ्नु पिन
उि कै ज री दे िखन्छ|(म ी २५:२६)।
अिन्तम समयह

र उहाँको आगमनको सन्दभर्मा येशूले त्यो सुनको

िसक्काको अतीर्कथा भ भ
ु एको िथयो। हामीमा भएका दक्षता, खुबी, ूितभा
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आिदलाई पिन अिन्तम िदनह मा उहाँको आगमन किहले हुनछ
भनेर थाहा
े

नभएपिन कसरी ूयोग गरे र तयार भएर बःने?
उपसं हार:

थप जानकारी: "जुन मािनसले आफ्नो मािलकको एकमाऽ सुनको िसक्का पायो

त्यसले खाल्डो खनेर भ ुईँमा लुकाएर राख्यो। आफूसँग भएको सबभन्दा सानो

बरदान वा ूितभालाई बढाउन उसले अिलकित पिन ूयास गरे न। यो
पमा िलनुपछर्। अ

कथालाई ूत्येक िवँवासीले चेतावनीको

मािनसह

कित

धनी छन्, वा दक्ष छन् वा रोजगार छन्, मेरो त केही पिन छै न वा थोरै माऽ
छ भ े मनिःथित बोकेका िवँवासीह ले भी को सेवाको िनिम्त केही नगरी

बःनु नसुहाउने कुरा हो।

सानो- ठू लो, उच-िनच भनेर आफूलाई कमजोर र

िनिंबय बनाउनु िवँवासीह को ठू लो भूल हो। जब परमेँवरले मािनसह लाई

बरदानह

िदनुहन्ु छ तब उहाँले मािनसको चिरऽ वा ःवभावलाई जाँचेर

िदनुहन्ु छ। जुन मािनस आफूसँग थोरै छ, वा सानो दक्षता वा ूितभा छ भनेर
त्यसलाई वेवाःता गरे र बःछ भने त्यो मािनस बेकारको वा कमजोर नै ब

सक्छ। त्यःतो मािनसले पाँचै सुनको िसक्का पाएपिन उसले लुकाएर राख्छ
जसरी एउटालाई मटोमुिन लुकाएको िथयो। उसले पाएको दक्षता, सानै काम

िकन नहोस् वा ूितभालाई ूयोग नगरी दु पयोग गय भने उसले ःवगर्बाट
पाएको बरदानलाई हे ला गरे को ठहिरन्छ। येशूले भ ुभयो "जो थोरै कुरामा
िवँवािसलो हुन्छ त्यो धेरैमा पिन िवँवािसलो वा भरपद

हुन्छ" लूका

१६:१०। सानो िझनो भनेर कितपय मािनसह ले स-साना कुराह लाई

अबमूल्यन गरे का हुन्छन्। तर मािनसको जीवनमा खास चािहने चिरऽ, ःवभाव

वा अनुशासन त्यही सानो र मिसनो कुराह ले सिजएको हुन्छ। स-साना
कुराह

मह वका छै नन् भनेर वेवाःता गिरयो भने हाॆो चिरऽ िनमार्णमा धेरै

सङ्कट वा जोिखम आइपनछ।"-एलेन जी
पृ. ३५५,३५६बाट

ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस्,

पान्तिरत।

िचन्तनमनन्:
अ.

कितपय

मािनसह

अनेक

् ितनीह
आदशर्का कुरा गछर्न।
आदशर् बनाउने तिरकाह

दशर्न,

राजनैितक

वाद

वा

भन्दछन् िक यस पृथ्वीलाई

ँ छन्। ती केही बाद वा
हामीसग
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तकर्ह

के के हुन ् जो ूायजसो सबै असफल भएको ूमािणत

भएका छन्?
आ.

परमेँवरका वचनह

पालन गदार् हाॆो िवँवास र िन ा

अटल िकन हुन्छ? काम िबनाको िवँवास मूदार् िवँवास हो

भनेर याकूबले िकन भन्छन् (याकूब २:२६)? येशूलाई
िवँवास

िवपतह

गन

र

दश

आ ा

पालन

गनह लाई

आउँछन् भनेर थाहा पाइरहदा

अनेक

सानो ठू लो जे

पिरआएपिन सामना गनर् तयार हुन िकन ज री छ?
इ.

दश कन्याको बारे मा अझ सोच्नुहोस्। कितपय इसाईह
दे खावटी

पमा इसाई हुँ भन्छन् (जय मसीह नभनी जय

ँ गछर्न)् , ितनीह
मसी पिन भ े आट

इसाईले जःतै काम

गछर्न ् र दे खाउँछन् पिन तर उक्त दश कन्याको उखानलाई
एक चेतावनीको
मूखर् कन्याह
ई.

पमा हामीले कसरी िलनुपछर्? हामी पिन

जःतै आफूले आफैलाई धोका निदने खालका

भएर कसरी बःने?

च ुिनएकाह लाई पिन धोका िदन कोिसस गनछ भ क
ु ो अथर्
के हो? ितनीह लाई पिन कसरी धोका िदन सक्छ र?

च ुिनएकाह

भ क
ु ो अथर् के हो वा कसलाई सम्बोधन

गिरएको छ ? (म ी २४:३१, रोमी ८:३३, कलःसी

३:१२) शैतानले ल्याउने अनेक ठू ला-ठू ला छल वा धोकापूणर्
चालबाजीको बारे मा "च ुिनएकाह लाई पिन धरापमा पानछन्"
भ े पद ले कसरी व्याख्या गछर्?
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कथा-७

मरे को व्यिक्तसँग कुरा गनुर्
िकम हािरन्गटन, ४५
अलबटर् क्यानाडा
“गए रित बाजेसँग कुरा गरे ” भनेर एक जना १७ वषर्की केटीले

हाइःकूलको िसक्षक िकम हािरन्गटनलाई सुनाएकी िथइन्। शेली नाउँ गरे की

ती छाऽाले आफ्नो बाजेसँग घरको बरन्डामा बसेर उनको भिवंयको बारे मा
चचार्

गरे की

िथइन्।

ितनीह

क्यानाडाको

अलबटार्

राज्यमा

ःथानीय

बािसन्दाह को िनिम्त आरिक्षत ूान्त फःटर् नेशनमा रहन्थे।
शेलीले उनको बाजे धेरै वषर् अिघ मरे का िथए भनेर सुनाइन्। "जब

िक मरे सकेका बाजेसँग “गए राित बाजेसँग कुरा गरे को िथए”ँ भनेर शेलीले
भन्दा मेरा शरीरका र ह
दु

ठाडा-ठाडा भएका िथए। मलाई लग्यो िक ितनी

आत्मासँग कुरा गद िथइन्।

िहसाबको

िकम अल्बटार्को मामावी आटोःकेटन एडभेिन्टःट ःकुलमा िव ान र
िशिक्षका

धमार्लम्बीहा

िथइन्।

त्यहाँका

धेरै

जसो

बािसन्दाह

परम्परागत

िथए। ितनीह को धमर्मा मरे का मािनसह सँग कुरा गन र

उनीह लाई सम्मान गन चलन िथयो। ःकूलका २०० जित िव ाथीर्ह ले
पिहलो पटक येशूको बारे मा त्यस ःकूलमा िसक्दै िथए।

ूेतसँग कुरा गरे को िवषयमा शेलीले उनको िशक्षकलाई धेरै पल्ट

सुनाएकी िथइन्। पाव-पाव, अथार्त ् ःथानीय पवर्पिछ एक जना आिद मािनस र
आिद घोडा काल्पिनक

प आफ्नो गाउँको घर घरमा उृेको उनले दे खेकी

िथइन् रे मरे का पूखार्ह ले घरको अगािडको

खमा बसेर आफूसँग कुरा

गरे को पिन उनले धेरै पल्ट सुनाएकी िथइन्।

" खमुिन च ुपचाप लागेर बःदा पिन धेरै आवाजह

उनले सुिनन् रे

जुन उनका मरे का बाजे बराजुह को आवाज िथए भनेर उनले सोचेकी िथइन्"
िकमले भने। बाजेको

प िलएर आएको ूेतसँग कमसेकम दुई पल्ट उनले

बोलेकी िथइन रे । “बरन्डामा आफ्नो बाजेसँग ितनले आफ्नो भावी योजनाको
बारे मा छलफल

गरे को सुनाइन्। त्यो आत्माले उनलाई नराॆो कुरा त केही

भनेन। खोलामा गएर हाम फाल त भनेन। जब ितनीह

कुरा गदर्थे त्यसबेला

उनलाई रमाइलो लाग्थ्यो रे । आफ्नो बाजेसँग कुरा गनर् उनलाई रमाइलो
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लािगरहे को िथयो" िकमले भिनन्। मरे काह सँग गिरएको कुराको बारे मा सुन्दा
िकमलाई असिजलो लािगरहे को िथयो र मनमनै ूाथर्ना गरे र उनले शेलीलाई
सोिधन् "ितमी त हाइःकूलमा

ौ। एडभेिन्टःटले के िसकाउँछन्, त्यो

ितमीलाई थाहा छ। त्यो बोल्ने को हो मलाई भन। के त्यो ितॆो बाजे नै हो

त? ितमीसँग कुरा गनर् कुन आत्माले त्यसलाई पठायो?" दु

आत्माह

पिरिचत मािनस भएर आउँछ भनेर बाइबलले िसकाएको कुरा उनलाई थाहा
िथयो र मरे काह

सुते सरहका हुन्छन् र केही थाहा हुँदैन भनेर पिन उनलाई

थाहा िथयो। "हो मैले थाहा पाइसक तपाईँले के भ

खोज्नुभएको िमस”

हािर टनसँग शेलीले भिनन्। अिन िकमले शेलीसँग ूाथर्ना गिरन्।

"शेली अलमल परे की िथइन्। मरे को मािनससँग कुरा गदार् उनलाई

रमाइलो नै भइरहे को िथयो।उनको मनमा धेरै ूँनह

पिन उिब्जरहे का िथए

तरपिन ूाथर्नाूित भने उनी आभारी िथइन्। ूेतात्मासँग कुरा गन िवषयमा
चचार् गदार् ूाथर्ना नै सबै िकिसमका समःयाह को समाधानको उपाए िथयो"
िकमले भिनन्।

आफ्नो जीवनमा मरे का आत्माह ले ठाउँ पाएको िवषयमा सोच्न

थािलन्। केही समयपिछ आफूसँग बज्यै कुरा गनर् आएको भनेर िकमलाई

भिनन्। उनले बज्यैको शरीर त दे िखनन् तर उनको आवाज सुनेको जःतो

उनलाई लागेको िथयो। आफ्नो बज्यै मरे कोमा उनलाई िनयाॐो लागेको
िथयो। त्यसकारण उनले एक िछन त सुिनन्। अिन िकमसँग कुरा गरे को

उनले सिम्झन्। आिखरमा त्यो आवाजलाई उनले हप्काइन् "यिद तँ दु

आत्मा होस् भने मबाट िनःकेर जा। अिन ःकूलमा िसकेका भीि यन गीत

गाउन थािलन् त्यितकैमा त्यो आवाज िबलाएर गयो। शेलीको िवँवास ठीक

ठाउँमा रहोस् भनेर िकमले ूाथर्ना गिरिदिन्छन्।
"मैले

उनलाई भने िक उनको जीवन सध परमेँवरको बशमा

हुन्छ। उनलाई जे भएपिन उनलाई परमेँवरले छोड्नुह ु । आफ्नो भिवंयको
िनिम्त उनले आफ्नो बाजेसँग सल्लाह माग्दै

नपाएतापिन

परमेँवरसँग

बताइिदए"ँ िकमले भिनन्।

उनकोिनिम्त

योजना

िथइन्। तर अिहले थाहा
छ

भनेर

मैले

उनलाई

यिमर्या २९:११मा रहे को परमेँवरको योजनाको बारे मा िकमले

शेलीलाई पढे र सुनाइन्। "ितॆो लािग मसँग योजना छ। ितॆो उ ित हुने र
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ितमीलाई हानी नहुने योजना ितॆो लािग छ। ितमीलाई आशा िदन र
भिवंयको िनिम्त ितमीलाई के गन हो सो मलाई थाहा छ।" ( पान्तिरत)।
आफ्ना िव ाथीर्ह

कुनै दु

आत्माको होइन तर परमेँवरको हातमा

होऊन् भ े चाहना िकमले राखेकी िथइन्। उनको अिफसमा एउटा छु ै मेच
रािखएको छ जसमा लेिखएको छ, "यो मेच परमेँवरको बालबािलकाह को
िनिम्त हो।" "बालबािलका तथा िकशोर िकशोरीह

परमेँवरका िनिम्त िवशेष

हुन ् र उहाँले माया गनुह
र् न्ु छ भ े कुरा म थाहा पाएको चाहन्छु " िकमले

भिनन्। यो ऽैमािसक भेटीको केही भाग िहसाब र िव ानको कोठा बढाउन

सहयोग िमल्नेछ तािक अ
भनार् होऊन्।

धेरै बालबािलकाह

येशूको बारे मा थाहा पाउन

-शेलीको नाउँ अक हो। आन्ि ु मेकचेसनी
क्यानाडाको बारे मा थप जानकारी:

अ)

क्यानाडाको अलबटार् कन्फरे न्समा ११,६६६ सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह

छन् र त्यहाँ ६७वटा चचर्ह
आ)

छन्।

दुई जना िकताब बेच्नेह ले सन् १८९५को मे मिहनामा अल्बटार्मा

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

िशक्षा

िभऽाइएका

िथए।

ती

दुई

बेच्नेह को नाउँ थोमस आसलफोडर् र जजर् डब्ल्यु साउलर हो।

पुःतक

्
इ) अलबटार्को सबभन्दा पिहलो पाःटर हे नरी ब्लक हुन।
उनी सन्
१८९९को अक्टोबर मिहनामा लु

ो भ े ूान्तमा जमर्न इसाईह लाई

अगुवाई गनर् आएका िथए।
ई)

सन् १९०२ र १९०३मा अल्बटार्मा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह

सताएका िथए। वेटािःकिवनको

अ बाट

जे आइ हामरे नलाई आइतबार बारीमा

काम गरे बापत दुई डलर जिरमाना ितनुप
र् रे को िथयो। तर िकसानह लाई
त्यो िदन खेतमा काम गनर् छु ट

िथयो। हाॆनले आफूले जिरमाना

ितनुप
र् रे को कारणले मु ा दतार् गरे । त्यो मु ा उनले िजतेका िथए। पिछ
फलामको ज्यावल बनाउने गाबनुसलाई आइतवार पसल खोलेकोमा

१०.७० डलर जिरमाना ितनुप
र् रे को िथयो।
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