
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत ४:८-१२, ूिेरत १:११, मि  २५:१-१३, 

िहॄू ९:११, ूःथान २०:८-११ र १ कोरन्थी १५:५१-५४। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "न त मिुक्त कसैबाट छ, न त ःवगर्को मनुी कुनै 
मािनसको नाउँ छ जसले हामीह लाई मिुक्त िदलाउन सक्छ भनेर बाजी 
लगाउन सक्छ" (ूिेरत ४:१२ पान्तिरत)। 
    सन ् १८८८मा भखर्र बामे सिररहेको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा 
िववादको ठूलो भईुँचालो गएको िथयो। त्यस िबवादको िवषयमा बाइबलका 
केही मखु्य पदह  िथए जसको अथर् र व्याख्याको लािग तनावपूणर् वहस भएको 
िथयो। तत्कालीन अमेिरकाका एडभेिन्टःट पाःटर, बाइबलका एडभेिन्टःट  
पिण्डतह  र चचर्का अगवुाह ले दािनएल ७मा उल्लेिखत दश वटा िस ह को 
पिहचान र गलाती ३:२४मा लेिखएको व्यवःथाको मह वको बारेमा घमासान 
बहस गिररहेका िथए। तर त्यस बहसले गदार् एडभेिन्टःट बळुकु र 
पाःटरह को बीचमा आपसी सदभावना कमजोर भइरहेको िथयो। ितनीह मा 
स ित गन र एक आपसको िमऽताको भावना हनुकुो स ा मनमटुावको िबऊ 
फःटाउन थालेको  िथयो। त्यसको फलःव प चचर्को एकता र लआय नै न  
हनेु खतरामा पनर् थालेको िथयो। 
   त्यस मािमलामा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को एक संःथापक र 
परमेँ वरको सन्देशवाहक भनेर मािनएकी एलेन जी ाइटले गिहरो द:ुख ूकट 
गिरन ् र त्यस िबबादमा लािगरहेका सबै व्यिक्तह लाई िववादको बममा 
ितनीह को सम्बन्ध येशूूित भएको र ितनीह को आचरणले येशूको ूमे 
देखाउन ु पन आवँयकताका िवषयमा सोच्न आ ान गिरन।् कितकुराह मा 
असहमत भएतापिन आफूह मा भएको येशूको ूमे र उहाँसँगको सम्बन्ध एक 
आपसमा भएको व्यवहारमा देखाउनपुन उनको िजिकर िथयो। बाइबलको 
ूत्येक पदको अथर् र व्याख्यामा सबैजना सहमत हनेु अपेक्षा गनर् सिकन्छ भ े 
छैन भनेर पिन उनले व्यक्त गिरन।् 
   फेिर त्यस बखत सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको मूल तथा मह वपूणर् 
िशक्षादीक्षा तथा िवँ वासको मािमलामा सबैले बझु्न र सहमत हनुको लािग 

८  िव वास तथा आ थामा 
एकता  
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एकता हनु खोज्नपुछर् भनेर पिन जोड िदइन ् (एलेन जी ाइट ारा िलिखत 
काउिन्सल टु राइटसर् एण्ड इिडतरस,् प.ृ २८-३२)। िवँ वको सबै 
इसाईह भन्दा छु ै पिहचान बोकेका हामी एडभेिन्टःटह मा बाइबलका के 
यःता मह वपूणर् िशक्षादीक्षाह  छन ् जसले हामीह को िवँ वासले गदार् 
हामीलाई एकतामा रािखएको हनु्छ साथै ती िशक्षादीक्षाले गदार् हामी 
एडभेिन्टःट ह  भनेर िचनाइन्छ  सो यस अध्यायमा हामी हेनछ । 
 

१. केवल येशूमामाऽ मिुक्त 

     हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएतापिन अ  इसाईह सँग कितपय 
िबँ वासको सारमा हामीह को साझा धारणा छ। तैपिन हामीह सँग 
बाइबलको सत्यको िवषयमा यःता िवशेष िशक्षाह  छन ्जनु ्अ  इसाईह सँग 
मेल खादैन। संसारमा ती इसाईह ले िसकाइरहेका ान बाइबलबाट नै भएको 
ितनीह ले दावी गरेतापिन ितनीह ले भन्दा हामीह ले छु ै िशक्षाह  
िसकाइरहेका हामी पाउँछ । ती आित्मक िशक्षाले गदार् हामीह  परमेँ वरको 
अिन्तम समयको बचेखचेुका येशूका रेमनेन्ट भक्तह  ह  भ े िःथितमा 
पिुगरहेका हनु्छ । 
    मिुक्तको योजनामा येशूको कःतो मह वपूणर् ठाउँ छ भ  ेमािमलामा 
पऽसुको बझुाइ कःतो िथयो भनेर देहायका पदह  हेन ुर्होस:् ूिेरत ४:८-१२ 
"८ तब पिवऽ आत् माले भिरपूणर् भएर पऽसुले ितनीह लाई भने, “मािनसह का 
शासक र धमर्-गु  हो, ९ आज हामीले एक जना ल ड़ो मािनसूित एउटा असल 
काम गरेको िवषयमा त् यो कुन उपायले िनको पािरयो भनेर ूँ न गनुर्हनु् छ भने, 
१० तपाईंह  सबैलाई र इॐाएलका सारा मािनसलाई थाहा होस ्,  िक 
तपाईंह ले बूसमा टाँग् नभुएको र परमेँ वरले मतृकबाट जीिवत पानुर्भएका, उनै 
नासरतका येशू भीं टको नाउँमा यो मािनस तपाईंह का सामनु् ने िनको भएर 
उिभएको छ। ११ ‘यो त् यही ढु ो हो,  जो तपाईं,   िनमार्ताह ले इन् कार 
गनुर्भएको िथयो,   सो अिहले कुनाको िशर-ढु ो हनु आएको छ।’  १२ अ  
कसैमा मिुक्त छैन, िकनिक हामीले मिुक्त पाउनलाई ः वगर्मिुन मािनसह मा अक  
कुनै नाउँ िदइएको छैन।”    र ूिेरत १०:४३ "सबै अगमवक्ताह ले उहाँको 
गवाही िदएका छन ्,  िक उहाँमािथ िवँ वास गन ूत् येकले उहाँको नाउँ ारा पाप-
क्षमा पाउँछ।”   
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   "परमेँ वरले येशू भी ारा संसारलाई आफूसँग िमलाउँदै हनुहुनु्छ" 
(२ कोरन्थी ५:१९ पान्तिरत) भ े शभु सन्देश हो भनेर ूिेरत पावलले 
कोरन्थीह लाई सनुाएका िथए। पाप र मतृ्यलेु खडा गरेको परमेँ वर िपता र 
हामीह को बीचमा भएको खाल्डो येशूको मतृ्यु ारा परेुको िथयो। येशूको 
मतृ्य,ु पनु त्थान र उहाँले गदार् परमेँ वरसँग भएको िमलापको अथर्को बारेमा 
शतािब्दय देिख िचन्तनमनन गिररहेको पाइन्छ। यो ूिबयालाई अङ्मजेीमा 
आटोनमेन्ट atonement भिनन्छ। यो परुानो अङ्मजेी शब्द हो जसको अथर् 
"आट-वान-मेन्ट" (at‐one‐ment) हो। यसले एक हनेु अवःथा वा सहमत हनेु 
िःथितलाई जनाउँछ। आटोनमेन्ट वा नेपालीमा ूायिँ चत भ े अथर् लगाइएको 
छ त्यसले समुधरु सम्बन्ध राख् ने भनेर जनाउँछ। पिहले एक आपसबाट टाढा 
भए पिन फेिर िमलेर एक हनु ुभ े त्यस आटोनमेन्टको खास अथर् हो। चचर्मा 
एक हनु ुभनेकै त्यस पनुिमर्लनको बरदान भएको मा ुपदर्छ। 

येशूको मतृ्य ुर पनु त्थानको अथर् देहायका पदह ले के िसकाउँदछ? 
हेन ुर्होस:् रोमी ३:२३,२५ " २४ परमेँ वरका अनमुहको वरदानले भीं ट येशूमा 
भएको उ ारबाट ितनीह  िस मा धमीर् ठहिरएका छन ्। २५ परमेँ वरले 
भीं टलाई उहाँको रगत ारा ूायिँ चतको बिलदान ः व प ूः ततु गनुर्भयो, जनु 
ूायिँ चत िवँ वास ारा महण गनुर्पदर्छ। यो काम परमेँ वरले आफ् नो धािमर्कता 
देखाउनलाई गनुर्भयो,  िकनभने उहाँको ईँ वरीय धैयर्मा अगािडका पापह लाई 
उहाँले वाः ता गनुर्भएको िथएन।" 

१ यूह ा २:२ " २ उहाँ हाॆा पापका िनिम् त ूायिँ चत हनुहुनु् छ, र 
हाॆा िनिम् त माऽ होइन, तर सारा संसारका पापका िनिम् त पिन।   
  १ यूहन् ना २:२ " उहाँ हाॆा पापका िनिम् त ूायिँ चत हनुहुनु् छ, र हाॆा 
िनिम् त माऽ होइन, तर सारा संसारका पापका िनिम् त पिन।"  

१ यूह ा ४:९,१० " ९ परमेँ वरको ूमे हाॆा माझमा यसरी ूकट 
भयो, िक उहाँले आफ्  ना एकमाऽ पऽु संसारमा पठाउनभुयो, तािक पऽु ारा हामी 
िजउन सक । १० ूमे यसैमा छ,  िक हामीले परमेँ वरलाई ूमे गरेका होइन , 

तर उहाँले हामीलाई ूमे गनुर्भयो, र हाॆा पापको ूायिँ चत हनुका िनिम् त आफ् ना 
पऽु पठाउनभुयो।" 

१ पऽसु २:१९-२५ " १९ परमेँ वरलाई सम् झेर कुनै मािनसले 
अन् यायपूणर् कं ट सहन् छ भने त् यो परमेँ वरमा ूशंसनीय छ। २० िकनभने 
ितमीह ले खराब काम गरेर कुटाइ खाँदा धैयर्सँग स ौ भने यसमा ठूलो कुरो 
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के छ र? तर ितमीह ले असल गरेर पिन द:ुख भोग् नपुदार् धैयर्सँग सहन् छौ भने 
यो परमेँ वरमा महणयोग् य हनु् छ,   २१ िकनिक यसैको िनिम् त ितमीह  
बोलाइएका हौ। भीं टले पिन ितमीह का िनिम् त कं ट भोग् नभुयो,  अिन 
ितमीह का लािग एउटा उदाहरण छोिडजानभुयो,  र ितमीह  उहाँकै पाइलामा 
िहँ  नपुछर्। २२  “उहाँले कुनै पाप गनुर्भएन,  र उहाँको मखुमा कुनै छलको 
कुरा पाइएन।” २३ ितनीह ले उहाँलाई अपमान गदार् उहाँले साटो फेनुर्भएन। 
द:ुख भोग् नहुुँदा उहाँले धम् की िदनभुएन। तर उिचत न् याय गनुर्हनेुमािथ उहाँले 
भरोसा राख् नभुयो। २४ हामी पापका लेिख मरेर धािमर्कताको लेिख िजऔ ंभनी 
उहाँले बूसमा आफ् नै शरीरमा हाॆा पाप बोक् नभुयो। उहाँकै चोटह ारा 
ितमीह  िनको भयौ। २५ िकनभने ितमीह  भेड़ाह झ बरािलरहेका िथयौ, तर 
अब ितमीह का आत् माको गोठाला र संरक्षककहाँ फिकर् आएका छौ।"   
   अ  इसाईह सँग येशूको मतृ्य ु र पनु त्थानका सम् वन्धमा साझा 
पमा िवँ वास गरेतापिन हामीह ले "अनन्तको ससुमाचारको" पिरूआेयमा 

(ूकाश १४:६) हामी अडान िलन्छ । अ  कुनै इसाई सम्ूदाय वा 
िडनोिमनेशनले ितन ःवगर्दूतह को सन्देशलाई िसकाएको पाइन्दैन। तर 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले ूकाश १४:६-१२को सन्देशलाई जोड िदएर 
िसकाउँदछ जसमा लेिखएको छ " ६ अिन अक  ः वगर्दूतलाई मध् य आकाशमा 
उिड़रहेका मैले देख। पथृ् वीमा रहने हरेक जाित,  कुल,  भाषा र मािनसलाई 
घोषणा गन अनन् त ससुमाचार ितनीसँग िथयो। ७ ितनले चक  सोरमा भने, 
“परमेँ वरसँग डराओ,  र उहाँलाई मिहमा देओ। िकनिक उहाँका इन् साफको 
घड़ी आएको छ। ः वगर्,  पथृ् वी,  समिु र पानीका मूलह  बनाउनहुनेुलाई 
दण् डवत ् गर।” ८ अिन एउटा अक  ः वगर्दूत, अथार्त ् दोॐाचािहँ यसो भन् दै 
पिछपिछ लागे, “पतन भयो! जाित-जाितलाई आफ् नो व् यिभचारका बोधको म  
िपउन लाउने महान ् बेिबलोनको पतन भयो।” ९ त् यसपिछ तेॐा ः वगर्दूत चक  
सोरले यसो भन् दै ितनीह का पिछ आए,  “यिद कुनै मािनसले त् यो पश ु र 
त् यसको मूितर्लाई पजु् यो र िनधार वा हातमा त् यसको छाप िलयो भने,  १० 
त् यसले पिन उहाकँा बोधको कचौरामा केही निमसाई तयार गिरएको 
परमेँ वरका बोधको कड़ा म  िपउनेछ,  र पिवऽ ः वगर्दूतह  र थमुाको 
सामनु् ने आगो र गन् धकमा त् यसलाई यातना िदइनेछ। ११ ितनीह का 
यातनाको धूवा ँसदासवर्दा मािः तर गइरहनेछ। ितनीह  यी नै हनु ् जसले त् यो 
पश ु र त् यसको मूितर्लाई पूजा गछर्न ्,  र त् यसका नाउँको छाप िलन् छन ्। 
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ितनीह ले िदनरात किहल् यै पिन आराम पाउनेछैनन ्।”  १२ परमेँ वरका 
आ ाह  पालन गन र येशूमािथ िवँ वास राख् ने सन् तह को धैयर् धारण यसैमा 
छ।" 
   येशू भी को मतृ्य ु र पनु त्थानले वाःतिवक पमा हामीलाई िदने 
आशालाई तपाईँको साम ुसध जगाइ राख् न तपाईँले के गनुर्पछर्? 
 

२. येशूको दोॐो आगमन  
    ूिेरतह  र सु का येशूका चेलाह ले येशूको आगमनलाई धन्यको 
आशा भनेर सम्बोधन गरेका िथए (िततस २:१३)। बाइबलमा लेिखएका सबै 
भिवंयवाणीह  र ूित ाह  येशूको दोॐो आगमनमा पूरा हनेुछ भनेर 
ितनीह ले अपेक्षा गरेका िथए। यो आशालाई सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले 
अझैसम्म बिलयोसँग पकडी राखेका छन।् हामीह को नाउँ "एडभेिन्टःट"ले नै 
त्यस आशाको िचनारी हो भनेर देखाउँदछ। सबै जना जसले येशूलाई ूमे 
गछर्न ् ितनीह  त्यस िदनको अपेक्षा गिररहेका हनु्छन ्जब ितनीह  येशूसँग 
मखुामखु स ित गनर् पाउनेछन।् त्यस िदन नआउँञ् जेल परमेश ्वरका 
जनह को िनिम्त दोॐो आगमनको ूित ा सबैलाई एकसऽुमा बािँधराख् ने 
ूभावकारी तत्वको पमा रिहरहनेछ।  
   कितपय इसाईह ले येशूको आगमन बाइबलले भन्दा िभ  ै तिरकाले 
हनु्छ भनेर िसकाउँदछन।् येशूको दोॐो आगमनको तिरका धेरै इसाई 
सम्ूदायह ले लोकलाई िसकाएको भन्दा कसरी फरक छन ् भनेर देहायका 
पदह ले के िसकाउँदछन?् हेन ुर्होस:् ूिेरत १:९-११ "९ उहाँले (येशूले) यो 
कुरा भन् नभुएपिछ,  ितनीह ले हेदार्हेद उहाँ उँभो उचािलनभुयो,  र बादलमा उहाँ 
ितनीह का िं टबाट लोप हनुभुयो। १० जब ितनीह ले उहाँ जाँदैगनुर्भएको 
एकटक आकाशितर हेिररहेका िथए, तब अचानक सेतो पोशाक लाएका दईु जना 
मािनस ितनीह का निजक खड़ा भए। ११ ितनीह ले भने, “गालीलका मािनस 
हो,  ितमीह  िकन आकाशितर हेद उिभरहेका छौ?  यही येशू, जो ितमीह बाट 
ः वगर्मा लिगनभुयो, अिहले जसरी ितमीह ले उहाँलाई ः वगर्मा जानभुएको देख् यौ, 
त् यसरी नै उहाँ फेिर आउनहुनेुछ।”, म ी २४:२६,२७ "२६ “यिद ितनीह ले 
ितमीह लाई ‘हेर,  उनी उजाड-ः थानमा छन ्’  भनी भन् छन ् भने बािहर िनः केर 
नजाओ। अिन ‘हेर, उनी िभऽी कोठाह मा छन ्’ भने पिन िवँ वास नगर। २७ 
िकनिक जसरी िबजलुी पूवर्बाट चम् कँदा पिँ चमसम् मै उज् यालो हनु् छ,  त् यसरी नै 
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मािनसको पऽुको आगमन हनेुछ।", ूकाश १:७ "हेर,  उहाँ बादलह साथ 
आउँदैहनुहुनु् छ,  र हरेक आखँाले उहाँलाई देख् नेछ। ितनीह ले पिन,  जसले 
उहाँलाई घोचे, र पथृ् वीका सबै कुलह ले उहाँको कारण िवलाप गनछन ्। यसै 
होस ्। आमेन।", १ थेःसोिलिनकी ४:१३-१८ "१३ तर भाइ हो, 
सिुतगएकाह का िवषयमा ितमीह  अजान बस भन् ने हामी इच् छा गदन ,  र 
ितमीह ले आशा नहनेु मािनसह जः ता शोक गनुर् नपरोस ्। १४ िकनिक हामी 
िवँ वास गछ ,  िक येशू मनुर्भयो र फेिर िजइउ  नभुयो र त् यसरी नै परमेँ वरले 
उहाँमा सिुतगएकाह लाई येशू ारा ल् याउनहुनेुछ। १५ ूभकुो वचन ारा हामी 
ितमीह लाई घोषणा गछ ,  िक हामी, जो जीिवत छ  र ूभकुो पनुरागमनसम् म 
बाँिचरहन् छ , सिुतगएकाह लाई कुनै िकिसमले पिन उिछन् नेछैन । १६ िकनिक 
ूभ ु ः वयम ् हकुुमको गजर्निसत,  ूधान ः वगर्दूतको आवाज र परमेँ वरका 
तरुहीको सोरिसत ः वगर्बाट ओलर्नहुनेुछ,  र भीं टमा मरेकाह चािहँ पिहले 
बौिरउ  नेछन ्। १७ तब हामी बाँिचरहेका र छोिडएकाह  ूभलुाई आकाशमा 
भे  न ितनीह का साथसाथै बादलमा उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी सध ूभसँुग 
रहनेछ । १८ यसैकारण एउटाले अकार्लाई यी वचनह ले सान् त् वना देओ।" र 
ूकाश १९:११-१६ "११ मैले ः वगर् उयेको देख र त् यहाँ एउटा सेतो घोडा 
िथयो। त् यसमािथ सवार हनुहुनेु “िवँ वासयोग् य”  र “सत् य”  कहलाइनहुनु् छ। 
धािमर्कतामा उहाँले इन् साफ र यु  गनुर्हनु् छ। १२ उहाँका आखँा आगोका 
ज् वालाजः ता िथए,  र उहाँका िशरमा धेरै राजमकुुट िथए। उहाँमा एउटा नाउँ 
अि त िथयो,  जो उहाँलाई बाहेक अ  कसैलाई थाहा िथएन। १३ उहाँले 
रगतमा चोबिलएको पोशाक पिहरनभुएको िथयो,  र उहाँको नाउँ “परमेँ वरको 
वचन”  िथयो। १४ ः वगर्का सेनाह  सेता र ः वच् छ मलमलका वः ऽ पिहिरई 
सेता घोडाह मा चड़ेर उहाँको पिछपिछ लागे। १५ जाितजाितह लाई ूहार गनर् 
उहाँको मखुबाट धािरलो तरवार िनः कन् छ,  र उहाँले फलामको डन् डाले 
ितनीह मािथ शासन गनुर्हनेुछ। सवर्शिक्तमान ् परमेँ वरका बोधको दाख-कुण् ड 
उहाँले कुल् चनहुनु् छ। १६ उहाँका पोशाक र ितयामा “राजाह का राजा र 
ूभहु का ूभ”ु अि त छ।" 
   उ ार पाएका आफ्ना जनह लाई िलन बारम्बार बाइबलले 
दोहोर् याइएर हामीलाई िवँ वःत पानर् चाहन्छ। जब यो घट्ना हनु्छ तब 
मािनसह ले अनेक  अडकलबाजी र अनमुान गरे अनसुार हुँदैन जनु ् येशू 
आफैले भ ुभएको छ "तर त्यो िदन र समय कसैलाई थाहा हुँदैन। ःवगर्का 
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दूतह लाई पिन थाहा हुँदैन। तर मेरा िपतालाईमाऽ थाहा हनु्छ" (म ी 
२४:३६ पान्तिरत)। येशूको दोॐो आगमन किहले हनु्छ भनेर हामीलाई न 
त थाहा छ न त थाहा िदइएकै छ। 
   आफ्नो दोॐो आगमनको समयमा चचर्को अवःथा कःतो हनेुछ भनेर 
िचऽण गनर् येशूले एक अितर्कथा आफ्नो सेवाकायर्को अिन्तम समयमा 
भ ुभएको िथयो। त्यो िथयो दश कन्याको कथा (म ी २५:१-१३)। त्यो 
कथा यसरी भिनएको िथयो: १ “तब ः वगर्को राज् य दश कन् याह सँग तलुना 
गनर् सिकन् छ। ितनीह ले आ-आफ् नो ब ी िलएर दलुहालाई भे  न िनः के। २ 
तीमध् ये पाँच जना िनबुर्ि  र पाँच जनाचािहँ बिु मती िथए। ३ िकनिक जब 
िनबुर्ि ह ले आफ् ना ब ी लगे, तब ितनीह ले साथमा तेलचािहँ लगेनन ्। ४ 
तर बिु मतीह ले चािहँ आफ् ना ब ीसँगसँगै पाऽमा तेल पिन लगे। ५ 
दलुहाले िबयाँलो गदार् ती सबै िनिाले ल  भए र िनदाए। ६ “तर मध् यरातमा 
‘हेर दलुहा,  उनलाई भे  न आओ,’  भन् ने आवाज आयो। ७ “तब ती सबै 
कन् याह  ब् यूझेँ, र आफ् नो-आफ् नो ब ी ठीकठाक पारे। ८ िनबुर्ि  कन् याह ले 
बिु मतीह लाई भने,  ‘ितमीह को तेलबाट हामीलाई अिलकता देओ,  िकनभने 
हाॆा ब ी त िनभ् न लागे।’   ९ “तर बिु मतीह ले यसो भनेर जवाफ िदए, 
‘हामी र ितमीह  दवैुलाई पगु् ने यथें ट तेल छैन होला, ब  पसलेकहाँ जाओ र 
आफ् नो लािग िकन।’    १० “ितनीह  िकन् न जाँदा दलुहा आइपगेु,  र तयार 
हनेुह  उनीसँग िववाहको भोजमा िभऽ पसे,  र ढोका बन् द भयो। ११ 
“पिछबाट ती अ  कन् याह  आइपगेु र यसो भन् न लागे,  ‘ूभ,ु ूभ,ु हाॆा लािग 
खोिलिदनहुोस ्!’   १२ “तर उनले जवाफ िदएर भने,  ‘साँच् चै,  म ितमीह लाई 
भन् दछु, म ितमीह लाई िचिन् दन।ँ’  १३ “यसकारण जागा रहो, िकनिक त् यो िदन 
र त् यो घड़ी ितमीह लाई थाहा छैन।" 
    दईु समूहका कन्या केटीह ले दईु खालका इसाईह लाई िचऽण 
गदर्छ। ती दवैु खालका इसाईह ले येशूलाई िवँ वास पिन गछर्न ्र उहाँको 
आगमनको िनिम्त पिखर्रहेको भनेर दावी गछर्न।् बािहरबाट हेदार् ती दवैु 
कन्याह  वा िवँ वासीह  त्यःतै त्यःतै देिखन्छन।् जब येशूको आगमन हनु्छ 
तब ितनीह को िभ ता ू सँग उघािरन्छ। येशूको आगमन िढलो भएतापिन 
ितनीह  धैयर् गरेर पिखर्न्छन ् र आित्मक जीवनलाई जागतृ बनाएर उहाँको 
आगमनको आशाको िदयोलाई बािलराखेका हनु्छन।् तर अक  समूहले येशू 
आफूह ले िचताएको समयमा नआउनभुएकोले ितनीह ले धैयर्ता गमुाउँछन ्र 
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आित्मक पमा िनदाउँछन ्र साथै ितनीह को बि  पिन िपलिपल हुँदै िनभ्न 
थाल्छ। इसाई अनभुव कुनै भावात्मक र जोशमा भर नपरी परमेँ वरको 
अनमुहमा िनरन्तर पमा उहाँमा भरोसा गनुर् र िवँ वासमा अिडग भएर बःन ुहो 
भनेर येशूले आफ्ना चेलाह लाई त्यस अितर्कथाबाट आफ्ना चेलाह लाई 
िसकाउन चाहनभुएको िथयो। उहाँको आगमनको ूती ा कुनै ूत्यक्ष पमा पूरा 
भइरहेको नदेिखएपिन उहाँको वचनलाई दयमा सध सजाइराख् न ुज री छ। 
येशूले िदनभुएको ूती ा दईु हजार वषर् त भयो तैपिन आज पिन उहाकँो 
आगमनको ूितक्षा गिररहन ु र उहाँको आगमन जनुसकैु समयमा पिन हनेुछ 
भनेर तयार भएर बःन उहाँले आ ान गिररहनभुएको छ। 
    हामीह को नाउँ "सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट"ले येशूको दोॐो आगमन 
हाॆो िनिम्त कःतो िनणार्यक छ भनेर देखाएतापिन हामीह को व्यिक्तगत 
जीवनमा त्यो आशाको वाःतिवकतालाई कसरी जोगाइ राख् ने? समय िबत्दै जाँदा 
येशूले दश कन्याह को कथामा भने अनसुार पाँच जना िनबुर्ि  जःतो नहनु 
कसरी जागा भइरहने? 
 

३. ःवगर्मा भएको पिवऽ ःथलमा येशूको सेवाकायर्  
      यस संसारमा आफ्नो उपिःथितको आभास ् िदन (ूःथान २५:८) 
परमेँ वरले मोशालाई एक पिवऽ ःथान बनाउन अ॑ाउनभुएको िथयो भनेर 
परुानो करारले बताउँदछ। त्यस पिवऽ ःथानमा हनेु िविभ  िविधह ले 
इॐाएलका जनह लाई मिुक्तको योजनाको बारेमा िसकाइन्थ्यो। त्यो ःथान 
अचल िथएन, त्यसकारण त्यसलाई एक ठाउँबाट अक  ठाउँमा सािरन्थ्यो। 
पिछ राजा सोलोमनको पालामा त्यो सािररहने पिवऽ ःथान अब नसन गरेर 
भव्य र गौरबशाली भवनमा सािरयो (१ राजा ५-८)। म भिूममा बनाइएको 
पिवऽ ःथान र राजा सोलोमनले बनाएको पिवऽ ःथान हनेु भवन ःवगर्मा 
भएको पिवऽ ःथानको ढाँचामा बनाइएको िथयो। "सक् कली वा सत्य पिवऽ 
ःथान  परमेँ वरले बनाउनभुएको िथयो, मािनसले होइन" (ूःथान २५:९,४० 
पान्तिरत)। 

    ःवगर्मा परमेँ वर रहनहुनेु पिवऽ ःथान छ भनेर बाइबलमा धेरै 
ठाउँह मा उल्लेख गिरएको छ। यस संसारमा भएको सांसािरक पिवऽ 
ःथानमा हनेु बिल तथा िविभ  िविधह ले मिुक्तको योजनालाई औलँ्याइएको 
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ससाना भिवंयवाणीह  िथए। त्यसले ःवगर्मा रहेको पिवऽ ःथानमा येशूले 
गनुर्हनेु पजुारीको कामलाई औलँ्याउँथ्यो। 
    ःवगर्मा ूभ ु येशूले पजुारीको काम गिरहनभुएको छ वा परमेँ वरसँग 
हामीह को िनिम्त पहल गिररहनभुएको छ भनेर देहायका पदह ले कसरी 
खलुाएका छन?् हेन ुर्होस:् िहॄू ८:१-६ "१ अब हामीले भन् न चाहेको कुराचािहँ 
यही हो: हाॆा यः ता ूधान पूजाहारी हनुहुनु् छ, जो ः वगर्मा महान ् परमेँ वरका 
िसंहासनको दािहनेपि  िवराजमान हनुहुनु् छ। २ मािनसले होइन, तर परमूभलेु 
खड़ा गनुर्भएको पिवऽः थान, साँचो वा सक् कली पिवऽ वासः थानमा उहाँ सेवक 
हनुहुनु् छ। ३ िकनिक हरेक ूधान पूजाहारी भेटी र बिलदान चढ़ाउन िनयकु्त 
भएका हनु् छन ्। यसकारण यी ूधान पूजाहारीसँग पिन अपर्ण गन केही साममी 
हनु ुआवँ यक छ। ४ उहाँ यस पथृ् वीमै हनुहुुँदो हो त उहाँ पूजाहारी हनुहुनेु नै 
िथएन,  िकनभने व् यवः थाबमोिजम भेटी चढ़ाउने पूजाहारीह  त छँदैछन ्। ५ 
ितनीह ले ः वगर्को पिवऽः थानको नकल र छायाको सेवा गदर्छन ्,  िकनिक 
मोशाले पिवऽ वासः थान बनाउन लाग् दा परमेँ वरको यः तो आदेश पाएका िथए, 
“पवर्तमा ितमीलाई देखाइिदएको नमूनाबमोिजम ितमीले सब थोक बनाउनू।” ६ 
तर यसै पिन भीं टले ूाप् त गनुर्भएको सेवा त् यितकै बढ़ी ौें ठ छ, जि को उहाँले 
मध् यः थता गनुर्भएको करार परुानोभन् दा उ म छ। िकनभने यो करारको जग 
उ म ूित ाह मा बसािलएको छ।", िहॄू ९:११-२८ "११ जब भीं ट 
अिघबाटै आइसकेका असल कुराह का ूधान पूजाहारी भएर आउनभुयो, उहाँ 
अझ महान ् र िस  पिवऽ वासः थान ारा जानभुयो, जो हातले बनेको होइन, अथार्त ् 
यस सिृं टको अ  होइन। १२ बोका र बाछाह को रगतले होइन, तर आफ् नै 
रगत ारा अनन् त उ ार ूाप् त गिरिदएर सधको िनिम् त एकै पल् ट महापिवऽ 
ः थानिभऽ उहाँ ूवेश गनुर्भयो। १३ बोका र साढ़ेह को रगत र कोरलीको 
खरानी अशु  मािनसह मािथ छकर् दा ितनीह को शरीर शु  हनु् छ भने,  १४ 
भीं टको रगतले त झन ् कित बढ़ी गरी ितमीह का िववेकलाई मरेका 
कामह बाट शु  पानछ, तािक ितमीह  जीिवत परमेँ वरको सेवा गनर् सक। 
िकनिक उहाँले अनन् त आत् मा ारा आफैलाई िनं खोट बिलको पमा 
परमेँ वरलाई अपर्ण गनुर्भयो। १५ यसैकारण उहाँ नयाँ करारका मध् यः थ 
हनुहुनु् छ,  यस हेतलेु िक बोलावट भएकाह ले ूित ा गिरएको अनन् त 
उ रािधकार ूाप् त ग न ्,  िकनिक एक जनाको मतृ् यकुो मोल भइसकेको छ, 
जस ारा पिहलो करारको समयमा भएका अपराधह बाट उ ार पाइन् छ।  १६ 
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िकनिक जहाँ इच् छापऽको ूँ न छ त् यहाँ इच् छापऽ लेख् नेको मतृ् य ु भएको 
ूमािणत हनुपुदर्छ। १७ उसको मतृ् य ु भएपिछ माऽ इच् छापऽ पक् का हनु् छ, 
िकनिक इच् छापऽ िदने बाँचञु् जेल त् यो पक् का ठहदन। १८ यसकारण पिहलो 
करार पिन रगतिवना पक् का हनु सकेन। १९ जब मोशाले व् यवः थाको हरेक 
आ ा मािनसह लाई सनुाइसके, तब उनले बाछा र बोकाह को रगत, पानी, रातो 
ऊन र िहसपका ः याउलासिहत, व् यवस ्थाको पःु तकमािथ र सबै मािनसह मािथ 
छक। २० अिन उनले यसो भने,  “परमेँ वरले ितमीह लाई आ ा गनुर्भएको 
करारको रगत यही हो।”  २१ यसै गरी उनले पिवऽ वासः थानमािथ र 
आराधनामा चलाइने सबै भाँड़ाह मािथ त् यसै िकिसमले रगत छक। २२ 
वाः तवमा,  व् यवः थाअनसुार रगतले ूाय: सब थोक शु  पादर्छ,  र रगत 
नबगाईकन पापको क्षमा हनैु सक् दैन। २३ यिद ः वगर्का कुराह का नमूनालाई 
शु  पानर् यी िविधह  चािहए भने ः वगर्कै कुराह लाई शु  पानुर् त अझ उ म 
बिलको आवँ यकता पर् यो। २४ भीं ट हातले बनाएको पिवऽः थानिभऽ ूवेश 
गनुर्भएन, जोचािहँ साँचो पिवऽः थानको नक् कल माऽ हो, तर उहाँ ः वगर्िभऽै ूवेश 
गनुर्भयो,  र उहाँ हाॆो पक्षमा परमेँ वरको साम ुउपिः थत हनुभुएको छ। २५ 
येशू आफैलाई बारम् बार बिल चढ़ाउन ः वयम ् पः नभुएको होइन, जसरी ूधान 
पूजाहारी सािलन् दा आफ् नै रगत होइन,  तर अकार्को रगत िलएर महापिवऽ 
ः थानिभऽ ूवेश गन गदर्छन ्। २६ नऽता संसारको उत् पि देिख नै उहाँले 
बारम् बार द:ुख भोग् नपुनिथयो। तर यस यगुको अन् त् यमा आफ् नै बिल ारा पाप 
हटाउनलाई उहाँ सधको िनिम् त एकै पल् ट ूकट हनुभुएको छ। २७ जसरी 
मािनसको िनिम् त एक पटक मनुर् िनिँ चत छ, र त् यसपिछ इन् साफ, २८ त् यसरी 
भीं ट पिन धेरै जनाका पाप बोक् नलाई एकै पल् ट बिल हनुभुयो,  र उहाँ दोॐो 
पल् ट देखा पनुर्हनेुछ,  पाप बोक् नका िनिम् त होइन,  तर उत् सकुतापूवर्क उहाँको 
ूतीक्षा गनह का उ ारको िनिम् त।" र १ यूह ा १:८-१० र १ यूह ा 
२:१-२ "८ यिद हामीमा पाप छैन भनी हामी भन् छ  भनेता हामीले आफैलाई 
धोका िदन् छ , र हामीमा सत् य हुँदैन। ९ यिद हामीले आफ् ना पापह  ः वीकार 
गर् य  भने उहाँले हाॆा पाप क्षमा गनुर्हनु् छ,  र सबै अधमर्बाट हामीलाई शु  
पानुर्हनु् छ,  िकनिक उहाँ िवँ वासयोग् य र धमीर् हनुहुनु् छ। १० यिद हामीले पाप 
गरेका छैन  भनी हामी भन् छ  भने हामी उहाँलाई झूटा तलु् याउँछ ,  र उहाँको 
वचन हामीमा हुँदैन।"...१ मेरा साना बालकह , ितमीह  पाप नगर भनी म यी 
कुरा ितमीह लाई लेिखरहेछु। तर कुनै मािनसले पाप गर् यो भने पिन िपतासँग 
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हाॆो पक्षमा बोिलिदनहुनेु एक जना हनुहुनु् छ, अथार्त ् धािमर्क येशू भीं ट। २ उहाँ 
हाॆा पापका िनिम् त ूायिँ चत हनुहुनु् छ,  र हाॆा िनिम् त माऽ होइन,  तर सारा 
संसारका पापका िनिम् त पिन" । 
    येशू ःवगर्मा उिक्लनभुएकोसमयदेिख उहा ँ ःवगर्को पिवऽ ःथानमा 
हाॆो मिुक्तको िनिम्त पजुारीको काम गिररहनभुएको छ (िहॄू ७:२५)। 
त्यसकारण हामी सरुो भएर परमेँ वरको अनमुहको िसंहासनमा आउनपुछर् तािक 
हामीले उहाकँो दया पाऔ ँ र हामीलाई चािहएको बेलामा हामीलाई अनमुह 
उपलब्ध होस ्(िहॄू ४:१६ पान्तिरत)। 
     पथृ्वीमा भएको पिवऽ ःथानमा पजुारीले गन सेवाकायर् दईु चरणको 
हनु्थ्यो।  पिहलो चरणमा, पूजारीले पिवऽ ःथानको पिवऽ भागमा िदनिदनै 
उसले गन सेवाकायर्को िबिध हनु्थ्यो। अिन वषर्को एक िदन ूायिँ चतको 
िदनमा महा पिवऽ भागमा पजुारी गएर िवशेष िविधले परमेँ वरको सेवा 
गदर्थ्यो। ःवगर्मा भएको पिवऽ ःथानमा पिन येशूको सेवामा ती दईु चरणह  
हनु्छन ् भनेर धमर्शा ले बताउँदछ। मािनसको िनिम्त पहल गन वा िविन्त 
गन, क्षमा िदने, पनुिमर्लन गन र पनुःथार्पना गन काम ःवगर्मा भएको पिवऽ 
ःथानको पिहलो भागमा येशूले गनुर्हनु्छ भनेर िचऽण गिरएको छ। कोही 
पापीले पँ चाताप गर् यो भने ूभ ु येशूको मध्यःथताको कारणले त्यो पापीको 
परमेँ वर िपताकहाँ तरुन्तै पहुँच हनु्छ (१ यूह ा २:१)। सन ्१८४४देिख 
ःवगर्को पिवऽ ःथानको महा×पिवऽ भागमा जानभुएर येशूले सेवा आरम्भ 
गनुर्भएको िथयो। जसरी मूल पजुारीले ूायिँ चतको िदनमा वषर्को एक िदन 
त्यस ःथानमा गएर त्यहाँ भएको पिवऽ सन्दकुमािथ रािखएको ःवगर्दूतको 
ूतीकलाई इॐाएलीह को िनिम्त रगत छिकर् एर सफा गदर्थ्यो जसको अथर् 
पापीह को न्यायको फैसला गिरएको हो भन् ने लाग्दथ्यो (लेबी १६) , येशूको 
सेवाकायर्को त्यही पक्ष सन ्१८४४देिख सु  भएको िथयो। ःवगर्मा भएको 
पिवऽ ःथानको महा×पिवऽ ःथानमा सफा गिरने काम पिन पापीको िनिम्त 
येशूले रगत बगाउनभुएको आधारमा िथयो। जनु ूायिँ चतको िविध येशूले 
ःवगर्को महा-पिवऽ ःथानमा गनुर् भएको िथयो त्यसको िवशेष अथर् छ। त्यसले 
येशू भी  मािनसको िनिम्त बिल हनुभुएको पणु्य कामले भिवंयमा लाग ु हनेु 
अिन्तम कायर्िविधलाई जनाउँछ। त्यो हो, पापको अिःतत्वलाई सदाको िनिम्त 
हटाइने र परमेँ वरको शासनमिुन सवु्यवःथामा रहन सारा जगतमा पनुिमर्लन 
ल्याउने काम सम्प  गन। येशूको यी दईु चरणको सेवाकायर्को गिहरो 
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आत्म ानले मिुक्तको सारा योजनालाई बझुाउन सहयोग गदर्छ। यो िशक्षाको 
ान  इसाई जगतको िनिम्त सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको िबशेष देन हो। येशूको 
यो िवशेष कायर्को व्याख्या गरेर अ  कुनै चचर्मा िसकाइएको देिखदैन।् 
ूत्येक एडभेिन्टःट िवँ वासीले यस ानलाई एडभेिन्टःट चचर्को िबशेषता भनेर 
मािनिलन ुज री छ। 
 

४. साबथ  
   सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को अक  िनणार्यक िवशेषता भनेको यसले 
हप् ताको सात  िदन शिनवारलाई नै सबै मािनसले मा ुपन पिवऽ साबथ िदन हो 
भनेर ठोकुवा गरेर त्यसको गिरमालाई उचाल्न ु हो। सबै सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटह लाई एकताको शऽुमा बाँिधराख् ने मूल िशक्षा नै साबथ िदन हो। 
यसले गदार् सबै एडभेिन्टःटह को बीचमा स ितको िनिम्त समुधरु िमलनको 
वातावरण बनाउँछ। परमेँ वरले छ िदनमा यो संसार सिृ  गनुर्भएर त्यसको 
सम्झनाको िनिम्त िदनभुएको सावथ िदनलाई पालन गरेर उहाँको मिहमा गनुर् 
पन िजिकर गन सायद हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट माऽै ह ला। 
   समःत मानव ूाणीको िनिम्त साबथ परमेँ वरको बरदान हो जनु 
सिृ को समयमा नै िदनभुएको िथयो (उत्पि  २:१-३)। सिृ को सबै काम 
सिकएर परमेँ वरले िदनभुएको साबथमा अ  िदनह भन्दा िवशेष देखाउन 
उहाँले तीन काम गरेर त्यस िदनलाई ःथापना गनुर्भएको िथयो: (१) परमेँ वर 
आफैले साबथमा िबौाम िलनभुयो, (२) हप् ताको त्यस सात  िदनलाईमाऽ 
उहाँले आिशष िदनभुयो, र (३) अ  िदनह भन्दा अलग बनाउन त्यस 
िदनलाई पिवऽ तलु्याउनभुयो। ती ितन कायर्ह ारा ःथापना गनुर्भएको साबथ 
परमेँ वरको िवशेष उपहार हो। यस संसारमा मानव जातले ःवगर्को 
बािःतवकताको अनभुव गनर् र परमेँ वरले नै छ िदन लगाएर यस संसारको 
सिृ  गनुर्भएको हो भनेर समथर्न जनाइ राख् न साबथ िदइएको हो। यहूदी 
धमर्को ूख्यात पिण्डत रब्बी अॄाहम जोशवुा हेःकलले साबथलाई "समयको 
दरवार" भ ुभएको िथयो। यो पिवऽ िदन हो जब परमेँ वरले आफ्ना 
जनह सँग िवशेष पमा भेट्नहुनु्छ। 
   समःत मानव कल्याणको िनिम्त िदइएको साबथको अथर्को बारेमा 
देहायका केही पदह ले कसरी िसकाउँदछन?् हेन ुर्होस:् ूःथान २०:९-११ "९ 
छ िदनसम् म पिरौम गरेर आफ् ना सबै काम गनूर्,    १० तर सात चािहँ िदन 
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परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िनिम् त शबाथ-िदन हो। त् यसमा ितमीह ले 
केही काम नगनूर्,  न त आफ् नो छोराले,  न छोरीले,  न कमारा-कमारीले,  न 
गाईबः तलेु, न मूल ढोकािभऽ भएको परदेशीले केही काम गरोस ्। ११ िकनिक 
छ िदनमा परमूभलेु आकाश,  पथृ्वी,  समिु र ितनमा भएका सबै थोक 
बनाउनभुयो,  तर सात  िदनमा चािहँ िवौाम गनुर्भयो। त् यसकारण परमूभलेु 
शबाथिदनलाई आिशष ् िदनभुयो, र त् यसलाई पिवऽ गनुर्भयो।", व्यवःथा ५:१२-
१५ "१२ “परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरले आ ा गनुर्भएबमोिजम शबाथ-िदन पिवऽ 
राख् न याद राख् नू। १३ छ िदनसम् म पिरौम गरेर आफ् ना सबै काम गनूर्,   १४ 
तर सात चािहँ िदन परमूभ ुितमीह का परमेँ वरको िनिम् त शबाथ हो। त् यसमा 
ितमीह ले केही काम नगनूर्– आफ् ना छोराछोरी, कमारा-कमारी, गो , गधा कुनै 
पशलेु सहरिभऽ भएको परदेशीले पिन केही काम नगरोस ्। आफ् ना कमारा र 
कमारीले ितमीह सगँ िवौाम ग न ्। १५ ितमीह  िमौमा कमारा हुँदा कसरी 
परमूभ ुितमीह का परमेँ वरले आफ् नो बाहबुल र फैिलएको पाखरुा ूयोग गरी 
ितमीह लाई िनकालेर ल् याउनभुयो,  सो याद राख। यसैकारण परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरले शबाथ मान् न ितमीह लाई आ ा गनुर्भएको हो।" र 
इजिकएल २०:१२,२० "१२ त् यसबाहेक ितनीह लाई पिवऽ पान म परमूभ ु
नै हुँ भन् ने कुरा ितनीह ले जानून ् भनेर ितनीह  र मेरो बीचमा िचन् हको लािग 
मैले ितनीह लाई शबाथिदनह  पिन ठहराइिदए।ँ...२० मेरा शबाथह  पिवऽ 
राख,  र ती मेरो र ितमीह का बीचमा िचन् ह होऊन ्। तब ितमीह ले म नै 
परमूभ ुितमीह का परमेँ वर हुँ भनी जान् नेछौ।”  
    ूभ ु येशूलाई हामीह ले दयदेिख ौ ा राखेर ूमे गरेको हनुाले 
उहाँको अनसुरण गन कायर्लाई हामी अवसरको पमा िलन्दछ । उहाँको 
िनयिमत आदत अनसुार ूत्येक साबथ िदनमा यहूदीह को सभा घर िसिनगगमा 
जानहुनु्थ्यो (लूका ४:१६)। साबथ िदनमा  हनेु आराधना सेवाकायर्ह मा येशू 
संलग्न हनुभुएकोले त्यस िदन िबौामको िदन र परमेँ वरको आराधना गन िदन 
हो भनेर उहाँले अनमुोदन गनुर्भएको  कुरालाई ूकट गदर्छ। उहाँले कितपय 
साबथमा िबरामीह लाई िनको पानुर्भएको िथयो। त्यसले साबथको 
बहआुयािमक पक्षह लाई िसकाउँदछ। साबथको उत्सबले मािनसह लाई 
आित्मक र शारीिरक तन्दु िंत बनाउँछ भनेर िसकाउँदछ। त्यही सन्दभर्मा 
लूका १३:१०-१७मा एक घट्ना छ: "१० एक शबाथ-िदन कुनै एउटा 
सभाघरमा उहाँले िशक्षा िदइरहनभुएको िथयो। ११ त् यहाँ एउटी ः ऽी िथई, 
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जसलाई अठार वषर्देिख दबुर्ल पान दुं  टात् मा लागेको िथयो। त् यो कुूी परेकी 
िथई,  र आफै पूणर् पले सीधा हनु सिक् दनिथई। १२ येशूले त् यसलाई 
देख् नभुयो, र बोलाएर भन् नभुयो “ए नारी, ितमी आफ् नो दबुर्लताबाट मकु्त भयौ।” 
१३ तब उहालेँ त् यसमािथ आफ् ना हात राख् नभुयो, र त् यो तु न् तै सीधा भई र 
परमेँ वरको ूशंसा गनर् लागी। १४ सभाघरका शासक बोिधत भए,  िकनिक 
येशूले शबाथमा िनको पानुर्भएको िथयो, र ितनले मािनसह लाई भने, “काम गन 
छ िदन छन ्। यसकारण यी छ िदनिभऽ आएर िनको होओ, शबाथ-िदनमा 
होइन।”    १५ तर ूभलेु जवाफ िदनभुयो,  “कपटी हो! ितमीह मध् ये कसले 
शबाथ-िदनमा गोठ र तबेलाबाट आफ् नो गो  िक गधा फुकाएर पानी खवुाउन 
लैजाँदैन?  १६ अॄाहामकी यो छोरी जो अठार वषर्सम् म शैतानको बन् धनमा 
िथई, शबाथ-िदनमा यस बन् धनबाट त् यो मकु्त हनुपुन होइन र?”  १७ उहाँले यी 
कुरा भन् नभुएपिछ उहाँका िवरोधीह  सबै शमर्मा परे, तर उहाँले गनुर्भएका सबै 
मिहमामय कामह मा मािनसह  आनिन् दत भए।" 
    येशूले साबथलाई िनलम्बन गनुर्भएको िथएन भनेर येशूका चेलाह  र 
सु का इसाईह ले बझेुका िथए। ितनीह  आफैले त्यस िदनको पालन गरेका 
िथए र त्यस िदनमा हनेु सेवाकायर्मा ितनीह  सहभागी भएका िथए (ूिेरत 
१३:१४,४२,४४, १६:१३, १७:२, १८:४)। 
     हामीह लाई परमेँ वरले पापबाट उ ार गनुर्भयो भनेर देखाउने  
साबथको अक  मह वपूणर् सनु्दर पक्ष हो। परमेँ वरले इॐाएलीह लाई िमौ 
देशको दासत्वबाट छुटकारा िदनभुएको िथयो तािक ितनीह ले कनानदेशमा 
िवौाम पाउन।् यो दासत्वको बन्धनबाट छुटकारािदने ूित ा परमेँ वरले 
इॐाएलीह लाई िदनभुएको िथयो (व्यवःथा ५:१२-१७)।  त्यो ूित ा 
परमेँ वरले पूरा गनुर्भयो भ े ःमारकको पमा पिन साबथ खडा भइरहेकोछ। 
कनान देशमा गएर साबथको आनन्द कितपय समयमा ती इॐाएलीह ले गनर् 
पाएका िथएनन ्िकनभने ितनीह  बराम्बार परमेँ वरको िब मा गएका िथए र 
परमेँ वरले मनाही गनुर्भएको मूितर्पूजामा ितनीह  लागेका िथए। य िप, आज 
पिन परमेँ वरले आफ्ना जनह लाई िबौाम िदनको ूित ा कायमै भएको 
देखाउनभुएको छ। त्यस िदनमा ूवेश गनर् ूयत् न गर  भनेर येशूको पनु त्थान 
भएको धेरै समयपिछ उहाँको चेला हनु पगेुका पावलले भनेका िथए। "१ 
यसकारण परमेँ वरको िवौाममा ूवेश पाउने ूित ा छँदाछँदै हामी होिशयार 
रह  र ितमीह मध् ये कोही पिन त् यस ूित ादेिख विञ् चत नहोस ्। २ िकनिक 
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हामीलाई पिन ितनीह लाई झ ससुमाचार ूचार गिरएको हो। तर सनेुको 
वचनले ितनीह लाई केही फाइदा भएन,  िकनिक सनु् नेह ले िवँ वासपूवर्क 
ियनलाई महण गरेनन ्। ३ िकनिक हामी िवँ वास गनह चािहँ त त् यस 
िवौाममा ूवेश गछ , जसो उहाँले भन् नभुएको छ, “यसैले मैले आफ् नो बोधमा 
यसरी शपथ खाए,ँ ‘मेरो िवौाममा ितनीह  किहल् यै पः नेछैनन ्’।” य िप उहाँका 
कायर्ह  संसारको उत् पि देिख नै पूरा भइसकेका िथए। ४ िकनिक उहाँले 
अ  कुनै ठाउँमा सात  िदनको िवषयमा यस िकिसमले भन् नभुएको छ, 
“परमेँ वरले सबै कायर्ह बाट सात  िदनमा िवौाम िलनभुयो।” ५ र फेिर यसै 
खण् डमा उहाँले भन् नभुयो,  “मेरो िवौाममा ितनीह  किहल् यै पः नेछैनन ्।”   ६ 
कसै-कसैलाई ूवेश गनर् अझै बाँकी नै छ,  र ितनीह ,  जसलाई अिघअिघ 
ससुमाचार ूचार गिरएको िथयो,  ितनीह  आफ् ना अना ाकािरताले गदार् पः न 
सकेनन ्। ७ फेिर परमेँ वरले “आज” भनी एक िदन ठहराउनभुएको छ, जब 
उहाँले धेरै समयपिछ दाऊद ारा अिघ भिनएकै कुरा फेिर भन् नभुयो,  “आज 
ितमीह ले उहाँको शब् द सनु् यौ भने ितमीह का दय कठोर नपार।”  ८ 
िकनिक यहोशूले ितनीह लाई िवौाम िदएका भए त परमेँ वरले पिछबाट अक  
िदनको िवषयमा भन् नहुनेुिथएन। ९ यसकारण परमेँ वरका जनह का िनिम् त 
शबाथको िवौाम बाँकी नै छ। १० िकनिक परमेँ वरको िवौाममा ूवेश गन 
जोसकैुले पिन आफ् नो पिरौमदेिख िवौाम गछर्,  जसरी परमेँ वरले आफ् नो 
पिरौमदेिख िवौाम िलनभुयो। ११ यसकारण हामी त् यस िवौाममा ूवेश 
गनर्लाई ूयत् न गर ,  र त् यः तै िकिसमको अना ाकािरता ारा कोही पिन पितत 
नहोस ्।" (िहॄू ४:९-११)। 
     जो त्यस िबौाममा पःन चाहन्छ त्यो येशूले उपलब्ध गराउनभुएको 
मिुक्तमा िवँ वास गरेर पःन सक्दछ। साबथलाई पालन गनुर् भनेको येशूमा 
पाइने आित्मक िबौाम र शािन्तको ूतीकलाई मा ु हो। हामीह को धमर्कमर्, 
त्याग तपःयाले हामी मिुक्त पाउँदैन  तर येशूको सकुायर्मा नै मिुक्तको लािग 
भर पनुर्पछर् र उहाँले माऽ हामीलाई अनन्त जीवन िदनहुनु्छ भनेर औलँ्याउने 
तत्व साबथको गिरमा हो। येशूमा पाइने आित्मक िवौामको ूतीक साबथ 
हो। येशूमा पाइने िवौामको बारेमा म ी ११:२८-३०मा उहाँले भ ुभएको छ 
"२८ “हे सबै थाकेका र बोझले दिबएका हो, मकहाँ आओ, म ितमीह लाई 
िवौाम िदनेछु। २९ मेरो जवुा आफूमािथ लेओ,  र मसँग िसक,  िकनभने म 
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िवनॆ र कोमल दयको छु,  अिन ितमीह ले आफ् ना आत् मामा िवौाम 
पाउनेछौ। ३० िकनिक मेरो जवुा सिजलो छ, र मेरो भारी हलकुो छ।”  
    आफ्ना जनह ले एकता र स ितको अनभुिूत पाउन ्भ  ेयेशूको चाहना 
ूत्यक्ष पमा के तपाईँको साबथको अनभुवले म त पाउनभुएको छ? 
 

५. मतृ्य ुर पनु त्थान    
      "परमेँ वरले जमीनको माटो वा धलुोलाई िलनभुयो र त्यसलाई मछेुर 
मािनसको आकार बनाउन ुभयो। उसको नाकमा जीवनो सास फुिक िदनभुयो। 
तब मािनस जीिवत ूाणी भयो" (उत्पि  २:७ पान्तिरत) भनेर सिृ को 
बतृान्तले बताउँछ। यस िववरणले मानव ूाणीमा भएको जीवन परमेँ वरबाट 
आएको हो भनेर ूकट गदर्छ। त्यसको अथर् के मािनसको जीवन ःव:त अमर 
छ त? (वा मािनस सध जीिवत भएर कुनै न कुनै अवःथामा बःछ त जसरी 
िविभ  धमर् दशर्नह ले िसकाउँदछ? कितपय इसाई वा अ  धमर्ह ले पापीह  
सदा सवर्दा नरकमा जीिवत भएर यातना भोिगरहन्छन ्भनेर मानव आत्मा अमर 
छ भ े बाइबल िबपरीत िशक्षा िसकाउँदछन-्अनवुादकको िटप्पणी)। तर 
केवल परमेँ वरमाऽ अमर हनुहुनु्छ भनेर बाइबलले हामीलाई िसकाउँदछ 
(उहाँमा नै अमरत् व छ,  र उहाँ त् यस ज् योितमा वास गनुर्हनु् छ जसको निजक 
कोही जान सक् दैन। उहाँलाई कुनै मािनसले किहल् यै देखेको छैन न देख् न 
सक् छ। उहाँलाई नै आदर र पराबम सदासवर्दा होस ्। आमेन।" १ ितमोथी 
६:१६)। जब परमेँ वरले मािनसलाई सिृ  गनुर्भयो तब उसलाई अमरत्व 
ःव:त िदइएको िथएन। परमेँ वरको ःवभावको िबपरीत मािनस मरणशील छ। 
हामीह को "जीवन बाफ जःतो छ। एक िछन देखा पछर् अिन अलप हनु्छ" 
(याकूब ४:१४ पान्तिरत) भनेर धमर्शा मा हामीह को जीवन परमेँ वरको 
भन्दा कितको फरक छ भनेर खलुासा गिरएको छ। जब हामी मछ  तब हामी 
सतेुको अवःथामा हनु्छ  जहाँ हामीह को िववेक हुँदैन। (हेन ुर्होस:् उपदेशक 
९:५,६,१० "िकनभने हामीह  मनछ  भनी जीिवतह ले जान् दछन ्,  तर 
मरेकाह ले त केही पिन जान् दैनन ्। ितनीह का िनिम् त केही ूितफल हुँदैन। 
ितनीह को सम् झना पिन लोप हनु् छ।६ ितनीह का ूमे, घणृा, ईं यार् सबै लोप 
भएका हनु् छन ्। सूयर्मिुन गिरएको कुनै काममा ितनीह को फेिर किहल् यै भाग 
हुँदैन।...१० ितॆो हातमा जे काम छ त् यो आफ् नो पूरा शिक्तले गर,  िकनभने 
िचहानमा, जहाँ ितमी जान् छौ,  त् यहाँ न त केही गन, न योजना गन, न ान, न 
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बिु  नै हनु् छ।", भजन १४६:१-४ "१ हल् लेलूयाह! ए मेरो ूाण, परमूभकुो 
ूशंसा गर ्! २ म जीवनभिर परमूभकुो ूशंसा गनछु,  म जीिवत रहञु् जेल मेरा 
परमेँ वरको ः तिुत गाई नै बः नेछु। ३ आफ् नो भरोसा संसारका शासकह मािथ 
नराख, मरणशील मािनसमािथ, जसले बचाउन सक् दैनन ्।  ४ जब ितनीह को 
आत् मा िनः कन् छ,  ितनीह  माटोमा िमिलहाल् छन ्। त् यही िदन ितनीह का 
योजनाह  पिन नं ट हनु् छन ्।", भजन ११५:१७ "मतृकह ले परमूभकुो 
ूशंसागदनन ्, मतृ-लोकमा (वा िचहान) जानेह ले उहाँको ूशंसा गदनन ्।" र 
यूह ा ११:११-१५ "११ त् यसपिछ उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, “हाॆा िमऽ 
लाजरस िनिामा परेका छन ्,  तर ितनलाई िनिाबाट िबउँझाउन म त् यहाँ 
जान् छु।”   १२ चेलाह ले उहाँलाई भने,  “ूभ,ु  ितनी िनिामा परेका छन ् भने 
ितनी िनको हनेुछन ्।” १३ येशूले ितनको मतृ् यकुो िवषयमा भन् नभुएको िथयो, 
तर ितनीह ले चािहँ ः वाभािवक िनिाको िवषयमा भन् नभुएको हो भन् ठाने। १४ 
येशूले ितनीह लाई ः पं ट भिनिदनभुयो, “लाजरस मरेका छन ्। १५ ितमीह ले 
िवँ वास गर भनेर ितमीह का खाितर म त् यहाँ नभएकोमा खशुी छु। जे भए 
तापिन हामी ितनीकहाँ जाऔ”ं )। 
    िन:सन्देह, मािनसह  मरणशील चोला िलएर आउँछन ्र ऊ मतृ्यकुो 
पासोमा पदर्छ तैपिन येशू भी  अमरत्वको ॐोत हनुहुनु्छ भनेर बाइबलले 
बताउँदछ। उहाँले उपलब्ध गराउनभुएको मिुक्तलाई जसजसले िवँ वास गदर्छ 
उसलाई अमरत्व र अनन्त जीवन िदइने ूित ा बाइबलमा भिनएकोछ। "ूभ ु
येशूमा पाइने अनन्त जीवन परमेँ वरको उपहार हो" (रोमी ६:२३ 
पान्तिरत)। येशू भी ले "मतृ्यलुाई उन्मलुन गनुर्भयो र ससुमाचारको ज्योित 

माफर् त उहालेँ जीवन र अमरत्व ल्याउनभुयो" (२ ितमोथी १:१० 
पान्तिरत)। "परमेँ वरले संसारलाई यःतो ूमे गनुर्भयो िक उहाँले आफ्नो 

एकमाऽ पऽुलाई िदनभुयो। जसजसले उहाँमािथ िवँ वास गछर् त्यो नाश हुँदैन 
तर अनन्त जीवन पाउँदछ" (यूह ा ३:१६ पान्तिरत)। त्यसकारण अिहले 
हामी मरेतापिन वा सतेुको जःतै भएतापिन यिद हामीले येशूलाई िवँ वास गर् य  
भने हामीले अनन्त जीवन पाउने आशामा हामी बाँिचरहन सक्छ । 
    मरेपिछ तत्काल मािनस के हनु्छ र मािनसले अमरत्व किहले ूाप् त 
गनर् सक्छ भनेर देहायका पदह ले हामीलाई के िसकाउँदछ? हेन ुर्होस:् "३५ 
तर कसैले सोध् ला “मतृकह  कसरी पनुजीर्िवत हनु् छन ्,  र ितनीह  कः ता 
िकिसमको शरीर िलएर आउनेछन ्?”  ३६ हे मूखर्! जे ितमी रोप् तछौ त् यो 
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नमिरकन सजीव हुँदैन। ३७ जे ितमी रोप् तछौ त् योचािहँ पिछ हनेु शरीर होइन, 
तर बीउ माऽ रोप् तछौ, चाहे त् यो गहँू, अथवा अ  कुनै िकिसमको अन् न होस ्। 
३८ तर आफूलाई खशुी लागेबमोिजम परमेँ वरले त् यसलाई एउटा शरीर 
िदनहुनु् छ, र हरेक िकिसमको बीउलाई त् यसैको शरीर िदनहुनु् छ। ३९ सबै शरीर 
एकै िकिसमका हुँदैनन ्। मािनसको शरीर एक िकिसमको, र जीवजन् तहु को अक 
िकिसमको,  चराह को अक िकिसमको र माछाह को अक िकिसमको शरीर 
हनु् छ। ४० अिन शरीर पिन ः वगीर्य र पािथर्व हनु् छन ्। ः वगीर्य शरीरको तेज 
एक िकिसमको छ, र पािथर्व शरीरको तेज अक िकिसमको। ४१ सूयर्को तेज 
एक िकिसमको,  चन् िमाको तेज अक िकिसमको,  र ताराह को तेज अक 
िकिसमका हनु् छन ्। िकनभने एउटा तारा अक  ताराभन् दा तेजमा िभन् दै हनु् छ। 
४२ मतृकह को पनु त ् थान पिन त् यः तै हो। जनु शरीर िवनाशमा गािडन् छ, त् यो 
अिवनाशमा जीिवत हनु् छ। ४३ अनादरमा त् यो गािडन् छ, मिहमामा त् यो जीिवत 
हनु् छ। दबुर्लतामा त् यो गािडन् छ,  शिक्तमा त् यो जीिवत हनु् छ। ४४ ूाकृितक 
शरीरमा त् यो गािडन् छ, आित् मक शरीरमा त् यो जीिवत हनु ्छ। ूाकृितक शरीर छ 
भने आित् मक शरीर पिन अवँ य हनु् छ। ४५ यसकारण यः तो लेिखएको छ, 
“पिहलो मािनस आदम जीिवत ूाणी भयो।” अिन् तम आदम जीवन िदने आत् मा 
भयो। ४६ पिहलोचािहँ आित् मक होइन,  तर ूाकृितक हो,  र त् यसपिछ चािहँ 
आित् मक हो। ४७ पिहलो मािनस माटोले बिनएको, पथृ् वीबाट हो। दोॐो मािनस 
ः वगर्को हो। ४८ माटोले बिनएको मािनसजः तो िथयो, माटोले बिनएकाह  पिन 
त् यः तै हनु् छन ्, र ः वगीर्य मािनस जः तो छ, ः वगर्काह  पिन त् यः तै हनु् छन ्। ४९ 
जसरी हामीले माटोका मािनसको प धारण गरेका छ ,  त् यसरी नै ः वगर्का 
मािनसको प धारण गनछ । ५० अब भाइ हो, म ितमीह लाई यो भन् दछु, 
मास ु र रगत ः वगर्का राज् यको हकदार हनु सक् दैन, न त िवनाश अिवनाशको 
हकदार हनु सक् छ। ५१ हेर, म ितमीह लाई एउटा रहः य भन् दछु, हामी सबै 
सतु् दैन ,  तर हामी सबैको पिरवतर्न हनेुछ,  ५२ एकै क्षणमा,  आखँाको एक 
िनमेषमा,  तरुहीको आिखरी आवाजमा। िकनभने,  तरुही बज् नेछ,  र मतृकह  
अिवनाशी भएर जीिवत हनेुछन ्। अिन हाॆोचािहँ पिरवतर्न हनेुछ। ५३ िकनिक 
यस िवनाशी ः वभावले अिवनाशी,  र यस मरणशील शरीरले अमरत् व धारण 
गनुर्पछर्। ५४ जब िवनाशीले अिवनाशी र मरणशीलले अमरत् व धारण गछर्, तब 
लेिखएको त् यो वचन पूरा हनेुछ, “मतृ् य ु िवजयमा िनिलएको छ।” ५५ “ए मतृ् य,ु 
तेरो िवजय कहाँ?  ए मतृ् य,ु  तेरो खील कहाँ?”  ५६ मतृ् यकुो खील पाप हो,  र 
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पापको शिक्त व् यवः था हो। ५७ तर परमेँ वरलाई धन् यवाद होस ्,  जसले 
हामीलाई हाॆा ूभ ु येशू भीं ट ारा िवजय िदनहुनु् छ। ५८ यसकारण मेरा िूय 
भाइ हो, िः थर र अटल रहो। ूभकुो काममा सध ब  दैजाओ। िकनिक ितमीह  
जान् दछौ,  िक ूभमुा ितमीह को पिरौम व् यथर् हुँदैन ।" १ कोिरन्थी १५:३५-
५८ र "१३ तर भाइ हो, सिुतगएकाह का िवषयमा ितमीह  अजान बस भन् ने 
हामी इच् छा गदन ,  र ितमीह ले आशा नहनेु मािनसह जः ता शोक गनुर् 
नपरोस ्। १४ िकनिक हामी िवँ वास गछ ,  िक येशू मनुर्भयो र फेिर 
िजइउ  नभुयो र त् यसरी नै परमेँ वरले उहाँमा सिुतगएकाह लाई येशू ारा 
ल् याउनहुनेुछ। १५ ूभकुो वचन ारा हामी ितमीह लाई घोषणा गछ , िक हामी, 
जो जीिवत छ  र ूभकुो पनुरागमनसम् म बाँिचरहन् छ ,  सिुतगएकाह लाई कुनै 
िकिसमले पिन उिछन् नेछैन । १६ िकनिक ूभ ुः वयम ् हकुुमको गजर्निसत, ूधान 
ः वगर्दूतको आवाज र परमेँ वरका तरुहीको सोरिसत ः वगर्बाट ओलर्नहुनेुछ,  र 
भीं टमा मरेकाह चािहँ पिहले बौिरउ  नेछन ्। १७ तब हामी बाँिचरहेका र 
छोिडएकाह  ूभलुाई आकाशमा भे  न ितनीह का साथसाथै बादलमा 
उठाइलिगनेछ ,  र यसरी हामी सध ूभसँुग रहनेछ । १८ यसैकारण एउटाले 
अकार्लाई यी वचनह ले सान् त् वना देओ।" १ थेसलोिनकी ४:१३-१८। 
   मािनसले अमरत्व त्यसबेला धारण गछर् जब तरुहीको आवाजमा येशू 
भी  यस संसारमा दोॐो पल्ट आउनहुनेुछ तर तत्कालै मरेको बेलामा होइन 
भनेर ूिेरत पावलले ःप पमा व्याख्या गदर्छन।् हो, जब कुनै मािनसले 
येशूलाई आफ्नो मिुक्तदाता भनेर िवँ वास गछर् तब  त्यसबखत उसले अनन्त 
जीवनको ूित ा पाउँछ तर त्यो ूित ा त्यसबेला पूरा हनु्छ जब उहाँको 
आगमनमा उसको पनु त्थान हनु्छ। मािनस मरेपिछ उसको आत्मा तत्कालै 
िसधै ःवगर् जान्छ वा नरकमा जान्छ वा कुनै प धारण गरेर पथृ्वीमा वा 
पथृ्वी र ःवगर्को बीचमा घिुमरहन्छ वा िपत ृ भएर बःछ भ े िशक्षा नयाँ 
करारलाई थाहा छैन। यःतो धारणाको जग बाइबलले वणर्न गरेको सिृ कतार् 
सनातन परमेँ वरलाई िवँ वास नगन धमर् र दशर्नमा पाइन्छ। यो पौरािणक 
मीक र रोमी धमर्गु  र दाशर्िनकह ले िसकाएको िशक्षामा पाइन्छ तर परुानो 
र नयाँ करारमा त्यःतो िशक्षा िसकाइएको पाइन्दैन। 
    हामीह ले बझेुको मतृ्यको बारेमा भएको ानले येशूको दोॐो 
आगमनको ूित ा र मह वलाई सराहना अझ धेरै गनर् हामीलाई कसरी सहयोग 
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गदर्छ? सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह लाई एकै ठाउँमा राख् न यस िवँ वासले कसरी 
ूभावकारी भिूमका खेल्दछ? 
 

उपसंहार:  
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत काउिन्सल टु राइटसर् एण्ड 
एिडटसर्को प.ृ २८-३२को अध्याय "द फाउन्डेशनस,् िपलसर्, एण्ड 
ल्याण्डमाकर् स"् र एलेन जी ाइट इन्साइक्लोिपिडयाको प.ृ ७७८, ७७९को 
लेख "डिक्शनस,् इम्पोटार्न्स अभ,"। 
    हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले अ  सम्ूदायका इसाई 
बन्धहु सँग बाइबलका मह वपूणर् िशक्षा तथा िवँ वासह मा साझा सहमत 
भएका छ । मिुक्त भनेको केवल येशूमामाऽ िवँ वास गरेर उपलब्ध हनु्छ भ े 
ूायजसो सबै इसाईह को िवँ वासमा हामी पिन सहमत भएका छ । येशूको 
मतृ्यलेु हामी मनुर्पन ठाउँमा उहाँ मनुर्भयो र उहाँले हाॆो िनिम्त पापको 
ूायिँ चत गनुर्भयो भ े िवँ वास बाइबलमा िवँ वास गन सबै इसाईह सँग हामी 
एकमत छ । अ  इसाईह  सरह हामी पिन यो िवँ वास गदर्छ  िक 
हामीह को धािमर्कता हामीह को कुनै धमर्कमर् वा काममा होइन तर येशूको 
धािमर्कतामा आधािरत छ। येशूमा पाइने अनन्त जीवन र धािमर्कता 
हामीह को िवँ वासबाट पाइने परमेँ वरको अनमुहको बरदान हो र त्यसलाई 
पाउन हामी योग्य भएर होइन। यस सन्दभर्मा एलेन जी ाइटले एक ूख्यात 
मन्तव्य यसरी व्यक्त गरेकी िछन:् "जनु व्यवहार हामीह को पापले गदार् 
पाउनपुन हो येशू भी ले पाउनभुयो तािक उहाँले पाउनपुन सम्माननीय व्यवहार 
हामीले पाऔ।ँ हामीह को पापको िनिम्त उहाँ दोषी ठहर् याइन ुभयो जसमा 
उहाँको केही पिन दोष िथएन तर उहाँले गदार् हामीह  धमीर् ठहिरऔ ँजसमा 
हाॆो केही पिन पणु्यकायर् िथएन। हामी मनुर्पन मतृ्यकुो यातना उहाँले 
भोग्नभुयो तािक उहाँको जीवन हामीले पाऔ।ँ"-द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ 
२५बाट पान्तिरत। फेिर समचु्च पमा हेन हो भने हामीह को मौिलक 
िवँ वासको िशक्षाह  र ती िशक्षाह को उपजले हामीह को जीवन शैली र 
आचरणमा अ  इसाईह भन्दा हामीह  िवशेष हनु गएको कुरालाई 
िबसर्नहुु । ती िवशेषताह लाई हामीह ले कायमै राख् नपुदर्छ। यिद ती 
िवशेषताह  भएन भने हामी एडभेिन्टःट भएको औिचत्य के छ र? येशूूित 
हामीह को ूमे र हामीह ले िसकाउने िशक्षादीक्षाह  हामी सबै 

१४२ 



एडभेिन्टःटह लाई एकै ठाउँमा राख् ने वा एकताको शऽुमा बाँध्ने अत्यन्त 
शिक्तशाली तत्वह  हनैुपछर्। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)   एलेन जी ाइटले आफ्नो पःुतक फेथ एण्ड वकर् सको 

प.ृ१०३मा परमेँ वरको साम ु िनद ष ठहिरनसँुग पापको 
क्षमाको बराबरीमा राख् नभुएको छ। येशूमा हामीले पाउने 
क्षमा र िनद ष ठहरको सराहनानै हामीह को स ित र 
िवँ वासी दाजभुाइ र िददी बिहनीह सगँ िमल्ने आधार िकन 
हनुपुछर्? 

आ)   चचर्लाई एकैशऽुमा राख् ने सन्दभर्मा हामीह को िस ान्तह  
कितको मह वपूणर् छन,् सोच्नहुोस।् के हामीह ले िवँ वास 
गरेको िस ान्त वा िशक्षादीक्षाले नै िविभ  जातीय, धािमर्क, 
राजनैितक र सांःकृितक पृ भिूमबाट आएका िवँ वका लाख  
मािनसह लाई एकै थलोमा ल्याइएको होइन र? हामीह ले 
िसकेका वा िसकाइएका िस ान्त कितको मह वपूणर् रहेछ 
भनेर त्यसले कसरी बताउँछ? हामीह को सन्देश र चचर्ले 
काम गन लआयमा माऽ नभएर चचर्को एकता नै हामीह को 
िशक्षादीक्षा वा िस ान्तह मा आधािरत होइन र? 

इ)   हामीह को सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको नाउँले नै दईु 
िनणार्यत्मक िशक्षाह लाई औलँ्याउँछन:् हप् ताको सात  िदन 
साबथ र येशूको दोॐो आगमन। एउटा भागले हामीह को 
सिृ लाई औलँ्याउँछ भने अक ले हामीह को मिुक्तलाई। ती 
दईु िशक्षाह मा आपसी सम्बन्ध के छ र ती दईु िशक्षाह ले 
गदार् नै हामीह  को ह  भ  ेिवशेष िचनारी कसरी गराउँछ? 

सारांश: ूायजसो सबै इसाईह ले िवँ वास गरेका मौिलक िशक्षाह सँग सेभेन्थ-
डे एडभेिन्टःटह को िशक्षा िमल्दछ। तर कितपय िशक्षाह मा हामीह को र 
अ  इसाईह को साझा धारणा छ भने कितपयसँग िमल्दैन। बाइबलमा 
आधािरत अ  इसाईह को िशक्षाह  अ ाल्दै हामीह को िवशेष िशक्षाह ले 
गदार् हामीह  सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भनेर यस संसारमा िचिनएका छ  र ती 
िशक्षाह  नै येशूमा हनेु हामीह को एकताको जग हनु।् 
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कथा ८ 
जीवनलाई पिरवतर्न गन फोहरमैला 
पे सटोबोल,ु ५० इन्डोनेिसया 

 

   जब आफ्नी  १९ वषर्की छोरी मोिनकले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा 
बिप् तःमा िलइन ्भनेर िकसानी बाब ु पे सटोबोललेु थाहा पाए तब उनी आगो 
भए। 
  पे सटोबोले इन्डोनेिसयाको हालमहरा टापूको गाउँ सोहकुुममा ३५ 
वषर्सम्म पाःटरी काम गरेका िथए। उनको छोरीलाई एडभेिन्टःट पाःटरले 
उनको अनमुित िबना कसरी बिप् तःमा िदन िहम्मत गरे भ े कुरालाई उनले 
बझु्न सकेनन।् एडभेिन्टःट िशक्षादीक्षा शैतानबाट आएको हो भनेर उनी 
ठान्दथे। त्यसकारण ठूलो ल ी िलएर उनेले आफ्नी छोरीलाई बेःसरी कुटे। 
"एडभेिन्टःट आःथालाई छोड!" िरसले जरुमिुरँदै उनी िचच्याए। 

मोिनकाले केही शब्द पिन बोिलनन ् तर रोएरमाऽ बिसन।् त्यसले 
गदार् बाब झन अलमिलए। त्यसरी कुट्दा पिन आफ्नी छोरी िकन निरसाएको 
भनेर उनी छक् क पनर् थाले। 
  िहमाहरा टापमुा ससुमाचार ूचारको बममा मोिनका बाइबल 
अध्ययनमा लागेकी िथइन।् त्यसपिछ उनीसिहत अ  ितन जना यवुा यवुतीले 
पिन बिप् तःमा िलएका िथए। दईु जना िमिसनेरी िब ाथीर्ह को ससुमाचार 
ूचारको कामले त्यस टापमुा एडभेिन्टःट भएकाह मा ितनीह  पिहला 
िथएनन।् 
  एक िदन मोिनकाले एडभेिन्टःट िकताबह  भएको एउटा बाकस 
घरमा ल्याइन।् पे स िरसले आगो भएर त्यो बाकस मोिनकाबाट खोसे र 
घरको पछािड फोहर फाल्ने ठाउँमा हु ै फ्याँिकिदए। तर जब बाकस जिमनमा 
फुटेर खःयो तब त्यसबाट िकताबह  िनःके। ती िकताबह मा  ूचारक माकर्  
िफन्लेले लेखेको एउटा िकताबमा उनको आखँा  पगु्यो। त्यो िकताबको 
शीषर्क िथयो "झण्डै िबसको िदन।" उनले कसैले थाहा नपाउने गिर त्यो 
िकताब फोहरको थुू ोबाट सटुुक् क िलए। उनले एडभेिन्टःट वल्डर् पिऽका पिन 
पिन िलए। 
  अक  िदन िबहान ती साममीह  िलएर ितनी खेतमा काम गनर् गए। 
तर उनले काममा ध्यान िदन सकेनन।् उनले दश बजेसम्म काम गरे। अिन 
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बाँिक िदनमा त्यो पःुतक र पिऽकाह  पढेर िबताए। अक  िदन पिन त्यःतै 
भयो। उनले पःुतकमा भएका पदह  आफ्नो बाइबलसँग तलुना गरे। 
एडभेिन्टःट साममीह  सत्य हो िक होइन भनेर उनले ठम्याउन चाहेका िथए। 
उनले ती साममीह  ८ मिहनासम्म कसैलाई थाहा निदइ पढे। 
  "त्यस पःुतकमा के लेिखएको िथयो सो बाइबलमा पिन भएको मैले 
थाहा पाए।ँ म अध्ययन गिररह र साबथको बारेमा लेिखएको साममीूित म 
ूभािवत भए।ँ 
   शिनबार नै बाइबलले िसकाए अनसुार साबथ हो भनेर बझेुपिछ उनले 
आफ्नो चचर्मा साबथको बारेमा ूचार गनर् थाले। 
   आइतबारको िदन चचर् आउने गरेका िवँ वासीह लाई उनले एक 
आइतबार भने, "यिद शिनबार नै साबथ हो भने त्यो िदनमा हामी िकन 
आराधना नगन? यिद बाइबलले भनेको अनसुार हामी चलेन  भने हामीसँग 
बाइबल भएको के काम?" 
   उनको ूवचनले चचर्का िवँ वासीह  एकदम झःके। "यःतो खालको 
ूवचन त धेरै समयदेिख हामीले सनेुका छैन । सायद तपाईँले नयाँ िशक्षा पो 
ल्याउँदै हनुहुनु्छ िक क्या हो?" ितनीह ले उनलाई सोधे। 
   आफूले चचर्मा एडभेिन्टःट िशक्षा घसुाइरहेका िथए भनेर पेऽसुलाई 
थाहा िथएन। उनलाई बाइबलले के भनेको िथयो सो उनले बझेुका िथए। 
बाइबलको सत्यतालाई माऽ उनले ूचार गनर् खोजेका िथए। िबःतारै उनले 
शिनबार नै परमेँ वरको आराधना गनर् थाले। 
  जब पेऽसुकी िददीले उनको िवँ वासको बारेमा सिुनन ्तब उनलाई 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा संलग्न हनु सल्लाह िदइन।् आफ्नी छोरीबाट 
िददीले एडभेिन्टःट चचर्को बारेमा सनेुकी िथइन।् उनकी छोरी सलुावसी 
टापमुा रहेको एडभेिन्टःट यिुनभिसर्टीक्लाबाटमा पढेकी िथइन।् 
   केही समयपिछ केही एडभेिन्टःट पाःटरह  पेऽोस भएको टापमुा 
गए। ितनीह लाई आफ्नो चचर्मा ूचार गनर् िनम्तो िदए। जब पाःटरह ले 
ूवचन िदँदै िथए तब चचर्का केही सदःयह ले चचर्मा ढँुगामढुा गरे। पेऽोसले 
ती पाःटरह लाई लकुाउन ु परेको िथयो र सटुुक् क ितनीह लाई गाउँबाट 
सरुिक्षतसाथ भगाएर लगेका िथए। जब पेऽोस फकर आए तब गाउँलेह  
ल ीह  िलएर उनलाई कुट्न पिखर्रहेका िथए। तर ितनीह लाई सम्झाए र 
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आफू गाउँबाट िनिःकने मञ् जरुी गरे। उनले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा िलन 
चाहेका िथए। 
   पेऽोस आफ्नो पिरवारसिहत मानाडो सहरमा गए। त्यो सहरमा धेरै 
एडभेिन्टःटह  िथए। त्यो सहरमा एडभेिन्टःट िवँ विव ालय पिन िथयो। 
उनले ौृखलाब  पमा चलाएको ससुमाचार कायर्बममा भाग िलए। अिन 
एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा िलए। 
  जब पेऽोस र आफ्नो पिरवार आफ्नो घरमा फक तब ितनीह को 
घरमा अ  मािनसह  सरेर बिससकेका िथए। ितनीह  आफ्नो खेतको निजक 
भएको एउटा घरमा दईु मिहनासम्म बसे। उनको अ  दईु छोराह  जो १३ 
र १७ वषर्का िथए, ितनीह ले पिन बिप् तःमा िलए। 
   साबथमा चचर् चलाउन ितनीह लाई गाउँलेह ले रोिक नै रहे। 
त्यसकारण ितनीह  मानान्डोमा गए जहाँ ितनीह ले गिहरो पमा बाइबल 
अध्ययन गनर् सकेका िथए। 
   दईु वषर्पिछ ितनीह  फेिर आफ्नै गाउँमा फकर आए र 
गाउँलेह लाई साथी बनाउन थाले। 
   "हामीह ले गाउँका मािनसह सँग घलुिमल गर् य  र परमेँ वरको 
वचन सनुाय । हामीह ले आफ्नै नातेदारह बाट सु  गर् य । अिन ितन 
वषर्िभऽमा २७ जनाले बिप् तःमा िलए र चचर्लाई सँगिठत गिरयो। 
   आज वषर् ५०को पेऽोस चचर्को एल्डर भएर चचर्को सेवा गदर्छन।् 
आफ्नो गाउँमा सन ्२०१७मा ससुमाचारको कायर्बम राखे र त्यहा ँपिन ितन 
जनाले बिप् तःमा िलए। 
   सु मा गाउँलेह ले मदेिख सु  गरेर एडभेिन्टःटह लाई सताए। तर 
अिहले हामी आठ पिरवारह  िमलेरूत्येक साबथमा आराधना गदर्छ ।" 
पेऽोसले भने। 
 

१४३-३ 
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