१

पा मोसबाट सस
ु माचार

यस अध्यायका मूल पदह : ूकाश १:१-८, यूह ा १४:१-३, व्यवःथा

२९:२९, यूह ा १४:२९, रोमी १:७, िफिलप्पीह लाई ३:२० र दािनएल
७:१३,१४।
यस अध्यायको मूल सार पद: "त्यो मािनस धन्य होस्, जसले

उच्च ःवरले पाठ गदर्छ, र धन्य हुन ् ितनीह , जसले

अगमवाणीका यी वचनह

सुन्दछन् र त्यहाँ लेिखएका कुरा पालन गदर्छन्, िकनिक समय निजक छ।"

(ूकाश १:३

पानन्तिरत)।

ूकाशको
दशर्नह

पुःतकमा

लेिखएका

भिवंयवाणीह

यूह ालाई

ारा ूकट गराइएको िथयो। १९औ ं शताब्दीभन्दा अिघ यूह ालाई

मरोस भनेर एिजयन समुिको पातमोिसन नाउँ भएको अनकन्टार पत्थरै पत्थर
भएको सानो टापुमा फ्यािकएको िथयो (ूकाश १:९)। त्यो ठाउँ पिँचमी

ु मीक र आनाटोिलया भ े पहाडह को बीचमा भएको भूमध्य सागरमा
मुलक

पदर्छ। मृत्युको िनिम्त पिखर्रहे का यूह ालाई ूभ ु येशूले िवशेष िदब्यदशर्न

िदनुभएको िथयो। उक्त दशर्नमा दे खेका वृतान्तलाई यूह ाले लेखेका िथए।
जसले यस पुःतकमा लेिखएका भिवंयवाणी वा वचनह
त्यहाँ लेिखएका िशक्षाह

धन्यको व्यिक्त भनेर

पढ्दछ, सुन्दछ र

अनुसार चल्दछ त्यसलाई ँयावासीमाऽ होइन

ूकाश १:३मा ठोकुवा गरे र लेिखएको छ। यस

पुःतकमा लेिखएका साममीह

कुनै मािनसको सोच वा तपःया गरे र लेिखएको

नभइ येशू ःवयम ारा दशर्नमा दे खाइए अनुसार लेिखएको हुनाले यसमामाऽ
होइन उहाँले आफ्नो अ

जःतै हो भनेर यसरी

वचन सुनेर पालन गनलाई च ानमा बनाइको घर

भ ुभएको िथयो "४६ “मैले भनेका कुरा गदनौ भने

ँ ितमीह
िकन मलाई "ूभ,ु ूभ"ु , भन्दछौ? (अथार्त ् इसाई हुँ भ े आट
गदर्छौ?)

िकन

४७ जो मकहाँ आउँछ, मेरा वचन सुन्छ र तीअनुसार गछर्, त्यो

कःतो मािनस हो, म ितमीह लाई बताउनेछु। ४८ त्यो एउटा घर बनाउने
मािनसजःतो हो, जसले गिहरो खनेर च ानमािथ जग बसाल्यो। अिन जब भल

चल्यो, र जलूवाह उिलर्आएर त्यस घरमा ठोिकयो, तब त्यस घरलाई हल्लाउन
सकेन, िकनिक त्यो पक्का बनाइएको िथयो। ४९ तर जसले सुन्छ र पिन

1

त्यसअनुसार गदन, त्यो एक जना यःतो मािनस हो, जसले

जिमनमािथ

जगिवनाको घर बनायो। जब त्यस घरमािथ भल आएर ठोिकयो, तब त्यो घर
तु न्तै ढल्यो, र त्यस घरको ठू लो सवर्नाश भयो।” (लूका ६:४६-४९ याद

ु न्ु छ भनेर आभास िदइएको छ)। चचर्मा जम्मा
गनुह
र् ोस् यहाँ येशू च ान हुनह

भएर सन्दे शह

सु े िवँवासीह लाई लिक्षत गद त्यो आिशष िदने पद

लेिखएको हो। तर यसमा लेिखएका सन्दे शह को आिशषको उपभोग गनर्
वा हल्का पमा पढ्नेह लाई माऽ होइन तर यसमा लेिखएका

केवल सु ेह

वचनह

बुझेर पालन गनह लाई भिनएको हो। (यही आिशषको ूित ा येशूले

ूकाशको पुःतकको अन्तमा पिन यसरी िदनुभएको िथयो “हे र, म चाँड़ै

आउँदैछु। यस पुःतकको अगमवाणीका वचन पालन गन धन्यको हो।”
(ूकाश २२:७)।

ूकाशको पुःतकमा लेिखएका भिवंयवाणीका वचनह ले
जनह ूित

परमेँवरले

हामीह को

जीवन

कःतो

छोटो

र

चासो
नासभएर

राख्नुहन्ु छ
जाने

भनेर
तत्व

हो

आफ्ना

ूमािणत

गदर्छ।

भनेर

जीवनको

ँ
ँ दै येशूले िदनुहन
वाःतिवकतालाई औल्याउ
ु े मुिक्तितर र सुसमाचार सुनाउने

आ ानितर हाॆो ध्यान केिन्ित गद यो पुःतक हामीह को सिमपमा ूःतुत

गिरएको हो। यस पुःतकले येशू हामीह को ःवगर्को मूल पुजारी र राजा

ु न्ु छ
हुनह

भनेर

ँ
औल्याइएकोलाई

हामीह को

िदमागमा

घुसाउन

ज री

ठा ुपदर्छ।
बाइबलमा लेिखएका भिवंयवाणीह

अन्धकार ःथानको ब ी जःतै

चम्केको हुन्छ (पऽुसले भन्दछन् "हामीिसत भएका अगमवक्ताह को वचन
अझ िनिँचत भएको छ। िझसिमसे उज्यालो नहोउञ्जेल र ितमीह का

दयमा

िबहानको तारा नउदाँउ ल
अन्धकारमा बिलरहे को िदयोलाई झ ितमीह ले
े

त्यस वचनलाई ध्यान िदयौ भने असल गनछौ।" २ पऽुस १:१९)। ती
भिवंयवाणीह

हामीह को बतर्मान जीवनको मागर्दशर्कको

पमा छन् भने

भिवंयको िनिम्त आशाको िदयो भएर बिलरहे को हुन्छ। येशू भी को दोॐो
मिहिमत आगमन नहु ल
े र परमेँवरको अनन्तको राज्य पुनःथापना नहुञ्जेल

हामीह लाई भिवंयवाणीको अगुवाइको आवँयकता छ।

२

१. यस पुःतकको शीषर्क

ूकाश १:१,२मा यसरी लेिखएको छ "१ येशू भींटको ूकाश, जो

परमेँवरले चाँड़ै हुन आउने कुराह

आफ्ना सेवकह लाई दे खाउन उहाँलाई

िदनुभयो। उहाँले आफ्नो दूत पठाउनुभएर यो कुरा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई

ूकट गिरिदनुभयो। २ यूहन्नाले दे खेका सबै कुराह को, अथार्त ् परमेँवरको

वचन र येशू भींटको साक्षीको गवाही िदए।" पूरा िकताबैको नाउँ ूकाश भनेर

उल्लेख गनुक
र् ो अथर् के हो? पुःतकको शीषर्कले खास गरे र कसको बारे मा

हामीलाई िसकाउन खोिजएको पाउँछ ?

ूकाश १:१मा लेिखएको यस पुःतकको शीषर्क "येशू भी को

ूकाश।" ूकाश भ े शब्द मीक भाषाबाट आएको हो। यो शब्द मीक
भाषाबाट

आएको

apokalupsis

(आपोक्यालुपिसस)

अथार्त ्

apocalypse

(आपोक्यािलप्स) हो। यसको अथर् "उघािरएको" वा "खोिलएको" भ ेहन्ु छ।
आपोक्यािलप्स भनेको येशूको बारे मा ढािकएको तथ्यलाई उघारे र दे खाउनु हो।

येशूको बारे मा खोिलएका तत्यह

यूह ाले ध्यान गरे र वा

तपःया गरे र

लेखेको नभइ येशू ःवयं म आफैले आफ्नो बारे मा उनलाई दशर्न ारा ूकट

गनुभ
र् एको िथयो। यस पुःतकमा लेिखएका साममीह

येशू ारा परमेँवरले

िदनुभएतापिन (ूकाश २२:१६) पुःतकको िवषयबःतुको केन्ििवन्दु येशू नै

ु न्ु छ भनेर बताइएको छ। येशूले उहाँका जनह लाई ःवयं म ् ूकट
हुनह
गनुभ
र् एको र उहाँ अिभभावक भएर आफ्ना जनह ूित उहाँले कःतो वाःता
राख्नुहँद
ु ोरहे छ भ े कुरा व्यक्त गनर् आपोक्यािलप्स भिनएको हो।
ूकाशको पुःतकमा लेिखएका िविभ

साममीह मा येशूलाई नै मुख्य

िवषयबःतु बनाइएको छ। यो पुःतक उहाँबाटै सु

हुन्छ (ूकाश १:५-८) र

उहाँबाटै अन्त हुन्छ (ूकाश २२:१२-१६)। "दािनएलले बोलोस्, ूकाशको
पुःतकले बोलोस्, ितनीह

ारा सत्य के हो सो थाहा िदइयोस्। तर जुन

िवषयबःतुका पक्षह लाई ूःतुत गिरन्छ त्यसले येशू नै सबै आशाह को

ु न्ु छ भनेर उहाँलाई उचािलयोस्। उहाँ "दाउदको जरा र सन्तान
केन्ििवन्दु हुनह
ु न्ु छ। उहाँ चहिकलो र िबहानीको तारा हुनह
ु न्ु छ।"-एलेन जी
हुनह
टे िःटमोिनज टु िमिनःटरस् एण्ड गःपल वकर्स्,र् पृ. ११बाट

ाइट,

पान्तिरत।

फेिर आपोक्यािलप्सको येशू चारै वटा सुसमाचार पुःतकह का येशू

ु न्ु छ। सुसमाचारका पुःतकह मा येशूको र उहाँका जनह का िनिम्त
हुनह

मुिक्तको काम गनुभ
र् एको बृतान्तले भिरएको छ। ूकाशको पुःतकले पिन

३

उहाँको त्यही कामको बारे मा िनरन्तरता िदएको पाइन्छ। येशूको अिःतत्व र
उहाँका सेवाका िविभ

ँ
पक्षह लाई ूकाशको पुःतकले औल्याएको
छ।

सही पमा भ े हो भने जहाँ सुसमाचारको पुःतकको अन्त्य भएको िथयो
ँ ाट यो पुःतक सु भएको भनेपिन हुन्छ। येशूको पुन त्थान र ःवगर्मा
त्यहीब
जानुभएको बृतान्तले सुसमाचारको पुःतक अन्त गिरएको िथयो।

िहॄूको पुःतक र ूकाशको पुःतकले समुच्च पमा ःवगर्मा भएको

पिवऽ ःथान वा मिन्दरमा येशूको कामको बारे मा जोड िदएर लेिखएको
पाइन्छ। जब येशू ःवगर्मा पःनुभयो तब ःवगर्मा भएको पिवऽ मिन्दरमा

उहाँलाई राजकीय सम्मानसाथ ःवागत गिरएको िथयो र उहाँले त्यहाँ पुजारीको

काम थालिन गनुभ
र् एको िथयो। यिद ूकाशको पुःतक र िहॄूको पुःतक भएन
भने ःवगर्मा येशूका जनह का िनिम्त उहाँले गिररहनुभएको मूल पुजारीको

सेवाकायर्को आत्म ान हामीमा धेरै िसिमत हुन्थ्यो। हाॆो िनिम्त येशू भी ले

ःवगर्मा गिररहनुभएको कामलाई िहॄू र ूकाशको पुःतकले उलब्ध गराएका

साममीह ले हामीलाई िवशेष

पमा उघारे रै दे खाएको छ।

यूह ा १४:१-३मा यसरी लेिखएको छ " १ “ितमीह को

व्याकुल नहोस्। ितमीह

दय

परमेँवरमािथ िवँवास गदर्छौ, ममािथ पिन िव ास

गर। २ मेरा िपताको घरमा बःने ठाउँह

धेरै छन्। त्यसो नभए, के म

ितमीह लाई भन्नेिथए ँ र, िक ितमीह का िनिम्त ठाउँ तयार पानर् म गइरहे छु?

३ अिन गएर मैले ितमीह का िनिम्त ठाउँ तयार पारे पिछ म फेिर आउनेछु, र
ितमीह लाई मकहाँ लै जानेछु, र जहाँ म छु , त्यहाँ ितमीह

पिन हुनेछौ।"

र्
येशूको
अिहले नै येशूले हाॆो िनिम्त ःवगर्मा के गिररहनुभएको छ सो उपयुक्त

बचनले

हामीह लाई

ःप

पमा

कसरी

बुझाउन

खोिजएको

छ?

उक्त

अचम्मको ूित ाले हामीमा कःतो आशा पल्हाउन सक्छ?
२. ूकाशको पुःतकको उ ँ
े य

ूकाशको पुःतकको उ ेँय भिवंयमा हुने घट्नाह को िववरण िदनु

हो त्यो पिन ूकाशको पुःतक लेिखएको समयदे िख भनेर ूकाश १:१ले

हामीलाई बताउँछ। ूकाशको पुःतकको िवषयसूचीको मुख्य भागह

केले

ओगटे को छ भनेर यो पुःतक पढ्ने ूायजसोले ख्याल गरे का हुन्छन्। यसमा
लेिखएका कितपय भिवंयवाणीह

हामीह को

ि कोणमा पूरा भइसकेको वा

पूरा हुन बाँकी नै छ। भिवंयले हामीलाई जहाँ पुर्याएतापिन परमेँवरको

४

िनयन्ऽणमा हामी सबै

छ

भ े िवँवास िदलाउन बाइबलमा लेिखएका

भिवंयवाणीह को लआय हो। ूकाशको पुःतकको िवशेषता पिन त्यही हो:

ु न्ु छ भनेर हामीलाई
िवँवको इितहासभिर परमेँवर आफ्ना जनह सँग हुनह

िवँवास िदलाउन र अिन्तम समयमा के के हुनेछ भनेर चनाखो गराउन यो
पुःतक हाॆो समक्ष ूःतुत गिरएको हो।

त्यसको फलःव प ूकाशको पुःतकमा लेिखएका भिवंयवाणीह को

दुई वटा ब्यवहािरक लआयह

छन्: वतर्मान सं सारमा हामीले कसरी अथर्पूणर्

जीवन िबताउने भनेर िसकाउन र भिवंयमा आइपन जुनसुकै पिरिःथितको
सामना गनर् हामीलाई तयार पानर्।

एउटा कुरा हामीले ख्याल गनुप
र् छर्: बाइबलमा सबै रहःयह

खुलाइएका छै नन्। व्यवःथा २९:२९ले जुन कुराह
त्यसको

उदे ँय

के

हो

भिवंयवाणीह का उदे ँयह

भनेर

बताउँदछ

अथार्त ्

हामीलाई

हामीलाई खुलाएका छन्
हामीलाई

दे खाइएका

के हुन ् भनेर हामीलाई ूकट गराइएको छ।

हेनह
र्ु ोस् व्यवःथा २९:२९ "ूकट नभएका कुराह

परमूभ ु हाॆा परमेँवरका

् तर हामीले यस व्यवःथाका सम्पूणर् वचन पालन गनर्लाई ूकट भएका
हुन।
कुराह

्
हाॆा र हाॆा सन्तानका लािग सदाको िनिम्त हुन।"
साथै ूकाश

२२:७ " ७ “हेर, म चाँड़ै आउँदैछु। यस पुःतकको अगमवाणीका वचन पालन

गन धन्यको हो।”

भिवंयमा हुने आतङ्कका िवषयमा हाॆो कौतुहलता मेटाउन भिवंयमा

हुने घट्नाको िमित तोक्नु ूकाशको पुःतकको लआय होइन। हामीलाई

भिवंयका के मह वपूणर् पक्षह को

ान थाहा पाउन आवँयक छ त्यो ूकट

गनर्माऽ ूकाशको पुःतक लेिखएको हो।

भिवंयमा के हुनेछ त्यसूित हामी

गम्भीर होऔ ँ तािक हामी परमेँवरमा माऽ पूरा भरोसा राख्न सक र उहाँमािथ

नै भरपरे र उहाँका आ ाह

पालन गनर् हामी सक्षम् हुनसक भनेर महसुस

गराएर त्यसूित ूभाव पानर् ूकाशको पुःतक लेिखएको हो।

सं सारको अन्त्यमा हुने घट्नाह को िवषयमा अनेक धारणाह

सनसनीपूणर् िशक्षाह

राख्दै

यस सं सारमा शताब्दीय दे िख चिलरहे को छ। यो सं सार

तत्कालै खतम हुन्छ भनेर मािनसह लाई िविभ

माध्यमह

जःतै सञ्चार,

िफिलम र धमर्कै नाउँमा तसार्एर धनी हुन खोज्ने ूवृि ह को त लेखाजोखा नै

छै न। तर ूत्येक पल्ट बुि जीिव वा धमर्का अगुवाह ले सं सारको अन्तको
बारे मा गरे का भिवंयवाणीह

असफल भएका छन्। सं सारको अन्त्य अझै पिन

५

भएको छै न। धमर्कै नाउँमा िकन नहोस् त्यःता िशक्षा, दशर्न, भिवंयवाणी

आिदले

कितपय मािनसह

ॅममा परे का हुन्छन् र िनराशको बादलमा पिन

पछािरएका हुन्छन्। परमेँवरले हामीह लाई धेरै असल थोकह

िदनुभएको

छ। जसरी परमेँवरले िदनुभएका सबै थोकह लाई हामी दु पयोग गनर् सक्छ

त्यसरी नै बाइबलमा उल्लेख गिरएका भिवंयवाणीह लाई अनेक अथर् लगाएर

ितनीह को पिन दु पयोग गनर् सक्छ ।

भिवंयवाणीको बारे मा कःतो अत्यन्त मह वपूणर् िनणार्यक नीित

र्ु ोस् "
हामीले अपनाउनुपछर् भनेर यूह ा १४:२३-३१ले कसरी बताउँछ? हे नह

२३ येशूले ितनलाई (यहू दा जो इःकिरयोत होइन) जवाफ िदई भन्नुभयो,
“जसले मलाई ूेम गछर्, त्यसले मेरो वचन पालन गनछ, र मेरा िपताले

त्यसलाई ूेम गनुह
र् न
ु ेछ, र हामी त्यसकहाँ आउनेछ , र त्यससँग वास गनछ ।
२४ मलाई ूेम नगनले मेरा वचन पालन गदन। जुन वचन ितमीह

सुन्छौ,

त्यो मेरो होइन, तर मलाई पठाउनुहन
ु े िपताको हो। २५ “यी कुरा ितमीह सँग

रहँदै मैले ितमीह लाई भनेको हुँ। २६ तर सल्लाहकार, अथार्त ् पिवऽ आत्मा,

जसलाई िपताले मेरो नाउँमा पठाउनुहन
ु ेछ, उहाँले ितमीह लाई सबै कुरा

िसकाउनुहन
ु ेछ, र मैले ितमीह लाई भनेका सबै कुरा ितमीह लाई याद
ँ छोिडराख्छु । म आफ्नो शािन्त
िदलाउनुहन
े । २७ शािन्त म ितमीह सग
ु छ

ँ ितमीह को
ितमीह लाई िदन्छु । सं सारले िदएजःतो म ितमीह लाई िदँिदन।

दय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस्। २८ “मैले ितमीह लाई ‘म गइरहे छु,

र ितमीह कहाँ आउँछु’ भनेको ितमीह ले सुन्यौ। ितमीह ले मलाई ूेम

गरे का भए म िपताकहाँ जाँदैछु भनेको सुनेर ितमीह

रमाउनेिथयौ, िकनिक

ु न्ु छ। २९ अब यो हुन अिघ नै मैले ितमीह लाई
िपता मभन्दा महान् हुनह

भिनिदएको छु , र जब यो हुन आउँछ ितमीह ले िवँवास गनर् सक। ३० म
ितमीह सँग अब धेरै बोल्नेछैन,ँ िकनभने यस सं सारको शासक आइरहे छ।
त्यसको ममािथ केही शिक्त छै न। ३१ तर म िपतालाई ूेम गदर्छु, र जःतो
िपताले

मलाई

आ ा

गनुभ
र् एको

छ

सोहीबमोिजम

गदर्छु

भनी

सं सारले

जानोस्।..."
३. ूकाशको पुःतकमा भएका िविभ

ूतीक, साङ्केितक िचऽणका भाषाह

यूह ा, दािनएल र इजिकएलले दशर्नह

दे खेका िथए। ती सबै

ँ िमल्छ। त्यो के हो? हेनह
दशर्नह मा एउटा कुरा सबैसग
र्ु ोस्: ूकाश १३:१

६

"समुिबाट एउटा पशु िनिःकआएको मैले दे ख, जसका दश वटा िसङ र सात

वटा िशर िथए। त्यसका िसङमा दश वटा मुकुट िथए, र त्यसका िशरमा ईँवर-

िनन्दाको नाउँ िथए।", दािनएल ७:१-३ "१ बेिबलोनका राजा बेलसजरको
पिहलो वषर्मा दािनएल आफ्नो ओ

ानमा पिल्टरहँदा ितनले सपना र दशर्नह

दे खे। ितनले त्यस सपनाको सार लेखे। २ दािनएलले भने, “मेरो दशर्नमा राती

मैले हेिररहँदा मेरो अिग आकाशका चार बतासह ले ठू लो समुिलाई मन्थन

गिरएका िथए। ३ एक-अकार्बाट फरक चार ठू ला पशुह

समुिबाट िनःके।"

र इजिकएल १:१-१४ "१ तीस वषर्को चौथो मिहनाको पाँच िदनमा जब म

ँ
िनवार्िसतह सग
कबार नदीको िकनारमा िथए,ँ तब ःवगर् खोिलयो र मैले

परमेँवरका दशर्नह

दे ख। २ त्यस मिहनाको पाँच िदनमा– यहोयाकीन राजा

कैद भएको यो पाँच

वषर् िथयो– ३ बेिबलोनीह को दे शमा कबार नदीको

िकनारमा परमूभ ुको वचन बूजीको छोरो इजिकएल पूजाहारीकहाँ आयो। त्यहाँ

ँ ीबेहरी उ रबाट आइरहेको
परमूभ ुको हात ितनीमािथ िथयो। ४ मैले हेर, र आध

दे ख– एउटा िवशाल बादल, िबजुलीको चमकसमेत, जसको विरपिर चहिकलो
उज्यालो िथयो। त्यस आगोको माझ जल्दो धातुझ दे िखन्थ्यो, ५ र आगोमा चार
जीिवत जीवात भएजःतो केही दे खा पर्यो। ितनीह को आकृित हेदार् एउटा

मािनसको जःतै दे िखन्थ्यो, ६ तर हरे कका चार मोहड़ा र चार पखेटा िथए। ७
ितनीह का गोड़ा सीधा िथए, ितनीह का खु ा बाछाका खुरजःता िथए। ती
टल्काइराखेका

काँसाजःतै

मािनसजःता हातह

टल्कन्थे।

८

ितनीह का

पखेटामुिन

िथए। ती चारै जीवातका मोहड़ा र पखेटाह

चारै ितर

िथए, ९ र

ितनीह का पखेटा एउटाले अक लाई छोएको िथयो। कतैितर लाग्दा हरे क नै

सोझै अगािड़ िहँ थ्यो। ितनीह
यःता दे िखन्थे: ती चारै

यताउता फकंदनिथए। १० ितनीह को मोहड़ा

जीवातको एउटा मोहड़ा मािनसको झ िथयो।

ितनीह को दािहनेपि को मोहड़ाचािहँ िसं हको झ, दे ॄेपि को मोहड़ाचािहँ गो को

झ, र पछािडपि को मोहड़ाचािहँ ग डको झ िथयो। ११ ितनीह का मोहड़ा

यःतै िथए। ितनीह का पखेटाचािहँ बािहर र मािःतर फैिलएका िथए। हरे कका
दुई पखेटाले चािहँ एउटाले अकार्को पखेटालाई छोएका िथए, र अ

पखेटाले आ-आफ्नो शरीर ढाकेका िथए। १२ ितनीह

आत्मा जता-जता गयो त्यतै ितनीह

जान्थे। ितनीह

दुई

हरे क सोझै िहँ थे।

यताउता नफकीर् िहँ थे।

१३ ती जीिवत जीवातको आकृित जिलरहेको आगोको भ ुङ्मो वा राँकोजःतो

िथयो। आगो ती जीवातह का बीचमा केही यतादे िख उता र उतादे िख यता

७

गइरहेको दे िखन्थ्यो। आगो चहिकलो िथयो, अिन त्यसबाट िबजुली िनःकन्थ्यो।
१४ ती जीवातह
हान्थे।"

िबजुली चम्केजःतै यतादे िख उता र उतादे िख यता वेग

"उहाँले आफ्ना ःवगर्दूत पठाउनुभएर उहाँका सेवक यूह ालाई ूकट

गनुभ
र् यो।" यहाँ एउटा अत्यन्त मह वपूणर् शब्द ूकाशको पुःतकमा उल्लेख

गिरएको छ। ूकट भ े शब्द अङ्मेजीमा signified (िसिग्नफाइद) ूयोग

गिरएको छ। यो शब्द मीक शब्द semaino (िसमाइनो)बाट अनुवाद गिरएको
हो। त्यसको अथर् िविभ

सा ेितक लवजह

ूयोग गरे र कुनै कुरो बुझाउन

खोज्नु, जनाउन खोज्नु अथार्त ् भेद खुलाउन खोज्नु हो। यो शब्द मीक भाषामा

अनुवाद गिरएको पुरानो करारमा (सेप्टु आिजन्ट) ूयोग गिरएको छ। ई.पू.
छै ठ शताब्दीमा बेिबलोनको (आधुिनक इराक) सॆा

नबुकदनेसरले एक रात

आफ्नो सपनामा भयानक मूितर् उनको सामु े खडा भएको दे खेका िथए। त्यस
मूितर्को टाउको सुनको, छाती चाँदीको, कम्मर ढलौतको, खु ा फलामको र
पाइताला फलाम र माटो िमिसएको िथयो। िबहान िबउँिझदा उनले आफ्नो

सपना िबसका िथए।। त्यो सपना बताउन र त्यसको रहःय खोल्न आफ्नो

दे शका सम्पूणर् बुि िजिव, जादु, टुनामुना गन र ज्योितषीह लाई सॆाट्ले
अर्हाएका िथए। ितनीह
ितनीह

कसै ले पिन सॆाट्को इच्छा पूरा गनर् नसकेपिछ

सबैलाई मानर् उनले उदीर् िदएका िथए। त्यसबेला त्यहाँ दािनएल

उपिःथत भएका िथएनन्। तर जब दािनएललाई पिन मानर् सै िनक आइपुगे तब

उनले सॆाट्कहाँ गएर उनको सपना र त्यसको अथर् बताइिदएका िथए।
दािनएल २:४५मा उल्लेख गिरएको छ "भिवंयमा के हुनेछ सो कुरो

परमेँवरले राजालाई दे खाइिदनुभएको छ।" यूह ाले पिन दशर्नमा
िविभ
दे िखएका

ँयह

र घट्नाह

ूतीक र स ेतह

दे खेका

ारा दे खेका िथए। ती

ँय तथा घट्नाह लाई यूह ाले पिन ूकाशको पुःतकमा "ूकट"

गिरएको भ े शब्द ूयोग गरे र लेखेका िथए। पिवऽ आत्माको अगुवाईमा

यूह ाले आफ्नो दशर्नमा दे खेका िविभ

स ेत तथा ूतीकह ला लाई बडो

मेहनतकासाथ ूकाशको पुःतकमा लेखी राखेका िथए (ूकाश १:२)।
त्यसको अथर् हामीले यो बुझ्नुपछर् िक ूकाशको पुःतकमा लेिखएका

ूायजसो भिवंयवाणीह का भाषाह
मनािसव हुँदैन। ूायजसो बाइबल
जःताको

त्यःतै

बुझ्नुपछर्

भनेर

अक्षरस वा जःताको त्यःतै अथर् लगाउनु
पढ्दा मािनसह
अनुमान
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बाइबलका पदह

गदर्छन्।

स ेतलाई

बुझ्न
बुझाउन

ँ
औल्याएमाऽ

शब्दह ले

त्यसको

अथर्

लगाउनुपछर्

भनेर

सोच्दछन्। तर ूकाशको पुःतकमा दुई थरीका साममीह

थरीचािहँ अक्षरसमा बुझ्नुपछर् भने अक चािहँ िविभ

मािनसह ले
छन्। एक

स ेत र ूतीकह लाई

स ेत र ूतीकह लाई नै ूयोग गरे र अथर् बुझ्न खोज्नुपछर्।

बुझ्न ती िविभ
यूह ाले दे खेका

कुनै पिन काल्पिनक वा मनगढन्ते नभएर

ँय र घट्नाह

यथाथर् नै िथए तर ितनीह लाई व्यक्त गनर् सा ेितक लवजह

उनले ूयोग

गरे का िथए।
भिवंयवाणीह का सन्दे शह को व्याख्यालाई गलत ढ ले नगिरयोस
भनेर िविभ

ूतीक र सा ेितक लवजह

ूयोग गरे र ूकाशको पुःतक

लेख्नुको कारण हो। बाइबललाई िविभ

मािनसह ले कितपय समयमा

आआफ्नै सोच अनुसार व्याख्या गिरएको पाइएको छ। तर भिवंयवाणीका
सन्दे शह लाई गलत ढ ले व्याख्या नगिरयोस् भनेर हाॆै िहतको सुरक्षा राख्न
ूकाशको पुःतकमा िविभ

ूतीक र सा ेितक भाषाह

ूयोग गिरएका हुन ्

भनेर हामीले ख्याल गनुप
र् छर्। जब ती सा ेितक र ूतीकह को बारे मा अथर्
लगाउँछ तब त्यसमा होिसयारी अपनाउनुपछर्। कुनै पिन मानवीय कल्पना,

हामीह को सं ःकार वा सं ःकृित र वतर्मान समयलाई ूयोग गरे र ूकाशको

पुःतकमा भएका ूतीकह को अथर् कसै लाई पिन लाद्न उिचत हुँदैन। ब

ूतीक वा सा ेितक भाषाह

ती

बुझ्न बाइबललाई नै ूयोग गनुप
र् छर् र कुन

सन्दभर्मा ती शा ितक वा ूतीकह

लेिखएका हुन ् भनेर ितनीह िभऽै गएर

बुझ्न खोज्नुपछर् अिनमाऽ ूकाशको पुःतक बुझ्न सिकन्छ।
अझ यथाथर्मा भ े हो भने ूकाशको पुःतकमा लेिखएका ूायजसो
ूतीकह

पुरानो करारबाट िचऽण गिरएका हुन ् भनेर हामीले ख्याल गनुप
र् छर्।

भिवंयमा हुने घट्नाह लाई बुझाउन िवगतका भाषाह

परमेँवरले िकन ूयोग

गनुभ
र् यो त? िवगतमा कायार्न्यन् भएका उहाँका उ ार तथा मुिक्तका कामह
जसरी भएका िथए त्यसरी नै भिवंयमा पिन हामीह को मुिक्त वा उ ारको

काम परमेँवरले कायार्न्यन् गनुह
र् न
ु ेछ भनेर हामीह को िदमागमा गिहरोसँग
छाप लागोस् भनेर पुरानो करारका लवजह

् आफ्ना
ूयोग गिरएका हुन।

जनह को िनिम्त परमेँवरले िवगतमा जे गनुभ
र् यो त्यही आफ्ना जनह को
िनिम्त भिवंयमा पिन गनुह
र् न
ु ेछ। त्यसकारण ूकाशको पुःतकमा भएका िविभ

ूतीकह

र सा ेितक लवजह

वा िचन्हह

बुझ्न ूयत्न गनर् चाहन्छ भने

हामीले पुरानो करारितरै ध्यान िदएर अिघ सनुर् आवँयक छ।
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४. िऽएक परमेँवर
पावलले आफ्ना पऽह

लेख्दा जुन

िथए त्यःतै ूकारले ूकाशको पुःतक पिन सु

पमा अिभवादन गरे र लेखेका
हुन्छ। यूह ाको समयमा

ःथापना भएका एिशया माइनरका सातवटा चचर्ह लाई सन्दे श पठाउन येशूले

र्ु ोस्: “ितमी जे दे ख्तछौ, सो
अर्हाउँदै ूकाशको पुःतक लेिखएको हो। हे नह

एउटा पुःतकमा लेख, र सातै वटा मण्डलीलाई पठाऊ, अथार्त ् एिफसस, ःमुनार्,
पगार्मम, िथआटीरा, सािडर्स, िफलाडेिल्फया र लाउिडिकयालाई।” ( ूकाश
ँ अध्ययन गर्य
१:११)। तर ूकाशको पुःतकको िवषयबःतुह लाई गिहरोसग

भने यो पुःतक केवल ती सातवटा चचर्ह को िनिम्तमाऽ लेखेको नभएर

ँ ीह को िनिम्त लेिखएका हुन ् भनेर
इितहासभिर येशूलाई िवँवास गन िपढ
बुझ्नुपछर्।

ूकाशको लेखक यूह ा र पावलका पऽह का लेखक पावलले जब
चचर्लाई सम्बोधन गरे र पऽह

लेखे ितनीह मा भएका अिभवादनको शैली एकै

खालका िथए साथै अिभवादन कसलाई सम्बोधन गरे र लेखे भ े शैली पिन

एकैनास भएको पाइन्छ। हे नह
र्ु ोस् ूकाश १:४,५ "४ यूहन्नाबाट एिशयामा

भएका सात वटा मण्डलीह लाई: उहाँबाट ितमीह लाई अनुमह र शािन्त, जो

ु न्ु छ, जो हुनह
ु न्ु थ्यो, जो आउनुहन
हुनह
ु ेछ, र उहाँको िसं हासन अिग रहनुहन
ु े सात
आत्माबाट, ५ िवँवासयोग्य साक्षी येशू भींटदे िख, मृतकबाट ूथम जीिवत

ु एको, तथा पृथ्वीका राजाह का शासकको तफर्बाट। हामीलाई ूेम गनुह
हुनभ
र् न
ु े
र आफ्नो रगतले हामीलाई हाॆा पापबाट ःवतन्ऽ पानुह
र् न
ु ेले।" र रोमी १:७
"७ रोममा भएका ितमीह

सबै, परमेँवरका िूयह , जो सन्त हुनलाई

बोलाइएका छौ: ितमीह लाई परमेँवर हाॆा िपता र ूभ ु येशू भींटबाट

अनुमह र शािन्त।"
दुवै पऽह मा साझा अिभवादन उल्लेख गिरएको छ: ितमीह मा

अनुमह र शािन्त होस्।" दुवै पऽमा मीक भाषाको
अथर् हो अनुमह र िहॄू भाषाको शलोम

च्यािरस charis जसको

shalom जसको अथर् हो शािन्त वा

सुःवाःथ्यको कामना व्यक्त गिरएको छ। शािन्त र अनुमह िदने व्यिक्तह
िऽएक परमेँवर हुन ् भनेर त्यहाँ व्यक्त गिरएकोबाट थाहा पाउन सक्छ ।

ु न्ु छ, जो हुनह
ु न्ु थ्यो र जो आउनुहन
"जो हुनह
ु ेछ" भनेर परमेँवर

िपताको बारे मा हामीलाई िचनाइिदइएको छ। (हे नह
र्ु ोस् ूकाश १:८ “अल्फा र

ु न्ु छ, जो
ओमेगा म नै हुँ,” सवर्शिक्तमान् परमूभ ु परमेँवर भन्नुहन्ु छ, जो हुनह
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ु न्ु थ्यो र जो आउनुहन
हुनह
ु ेछ।" र ूकाश ४:८ "ती चारै वटा ूाणीका छ-छ
वटा पखेटा िथए र चारै पि
ितनीह

र िभऽपि

ँ ाह ले भिरएका िथए। िदनरात
आख

नथािमकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्, “पिवऽ, पिवऽ, पिवऽ परमूभ ु

ु न्ु थ्यो र हुनह
ु न्ु छ र जो आउनुहन
सवर्शिक्तमान् परमेँवर, जो हुनह
ु ेछ।” यसले

परमेँवरको दै िवक नाउँ यहवेलाई जनाउँछ। उहाँले मोशालाई आफ्नो नाउँ
बताउनुपदार् उहाँले भ ुभएको िथयो "म हुँ जो म हुँ" (ूःथान ३:१४)।

परमेँवरको अनन्तको अिःतत्वलाई ती शब्दह ले जनाउँछन्।

"सातवटा आत्माह " भनेर पिवऽ आत्मालाई सम्बोधन गिरएको छ

(हे नह
र्ु ोस् ूकाश ४:५ "त्यस िसं हासनबाट िबजुलीह , आवाजह

र गजर्नह

िनःकेर आउँथे, र त्यस िसं हासनको सामुन्ने आगोका सात वटा ब ीह
बिलरहे का िथए। यी परमेँवरका सात आत्माह

्
हुन।"
र ूकाश ५:६ "तब

मैले एउटा थुमा उिभरहनुभएको दे ख, जो मािरएको जःतो दे खा पनुह
र् न्ु थ्यो।

उहाँ िसं हासन र चार जीिवत ूाणीह का बीचमा, र धमर्-गु ह का माझमा

ँ ा िथए, जुनह
ु न्ु थ्यो। उहाँका सात वटा िसङ र सात वटा आख
हुनह

सारा

्
र् ा
पृथ्वीमा पठाइएका परमेँवरका सात आत्मा हुन")।
सात भ े सं ख्याले पूणत
दे खाउँछ। सातवटा आत्माह

भन्दा पिवऽ आत्मा सबै सात चचर्ह मा सिबय

ु एको दे खाउँछ। परमेँवरका जनह लाई खटाइएको अनुसार ितनीह को
हुनभ
काम पूरा गनर् र ितनीह लाई सामथीर् बनाउन पिवऽ आत्माको सवर्व्यापकता र
उहाँको िनरन्तरको सिबयता इितहासभिर जारी भएको त्यस िचऽणले बताउँछ।

येशू भी लाई ितनवटा नाउँह ले िचनाइ िदइएका छन्: " (१)

ु एको,
िवँवासयोग्य साक्षी येशू भींटदे िख, (२) मृतकबाट ूथम जीिवत हुनभ
तथा (३) पृथ्वीका राजाह का शासकको तफर्बाट।" (ूकाश १:५)। बुसमा
येशूको मृत्यु, उहाँको पुन त्थान र ःवगर्मा उहाँको शासनलाई त्यस वाक्यले

सम्बोधन गदर्छ। येशूले के गनुभ
र् यो भनेर यूह ाले व्यक्त गदर्छन्: "उहाँले

ु यो
हामीलाई ूेम गनुभ
र् यो र हामीह को पापलाई उहाँले आफ्नै रगतबाट धुनभ
र उहाँले उहाँका परमेँवर र िपताको सामु हामीलाई राजाह
बनाउनुभयो" (ूकाश १:५,६

र पुजारीह

पान्तिरत)।

"उहाँले हामीलाई ूेम गनुभ
र् यो" भ े शब्द मीक भाषामा केवल

िवगतमा माऽ नभएर िनरन्तर पमा भनेर अथर् लगाइएको छ। त्यसको अथर्
उहाँको ूेम हामीलाई िवगतमा, वतर्मानमा र भिवंयमा अटल भइरहे को छ

भनेर जनाउँछ। जुन येशूले हामीलाई ूेम गनुह
र् न्ु छ त्यही येशूले हामीह लाई
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उहाँको आफ्नै रगतबाट पापबाट ःवतन्ऽ बनाउनुभएको छ। मीक भाषामा

"ःवतन्ऽ अथार्त ् फुक्का गनुभ
र् यो"को अथर् िवगतमा उहाँले गनुभ
र् एको काम पूणर्
भएको िथयो भ े हुन्छ। जब येशू बुसमा मनुभ
र् यो तब उहाँले हामीह को

पापको िनिम्त िस

र पूणर् पमा हजार्ना ितनुभ
र् एको िथयो अथार्त ् हाॆो पापको

ु एको िथयो।
िनिम्त उहाँ ूायिँचत हुनभ

ूभ ु येशू भी लाई िवँवास गरे र पापको दमनबाट छु ट्कारा पाएकाह

यस सं सारको सांसािरक िनयन्ऽणबाट उठाइएको र ितनीह लाई उहाँ रहनुभएको

ःवगर्को ःथानह मा बःन िदएको छ भनेर दे हायका पदह ले बताउँछन्।
ँ हामीलाई उठाउनुभयो, अिन ःवगीर्य ःथानह मा
हेनह
र्ु ोस् एिफसी २:६ "उहाँसग

ँ बसाल्नुभयो।" र " हाॆो नागिरकता ःवगर्मा छ। त्यहाँबाट
भींट येशूसग
आउनुहन
ु े मुिक्तदाता, अथार्त ् ूभ ु येशू भींटको ूतीक्षा हामी गदर्छ " (िफिलप्पी

३:२०)। त्यसको अथर् के हो र पापको सं बमण र ौािपत भएको सं सारमा
राजाह

र पुजारीह को (ूकाश १:६) मिहिमत ओहदाको अनुभव येशू भी मा

रहेर वतर्मान समयमा नै हामी कसरी उपभोग गनर् सक्छ ? उक्त तथ्यले
हामीह को जीवनमा कःतो ूभाव पानुप
र् छर् वा हामीह को रहनसहन आिदमा

कसरी ूभाव पानुर् आवँयक छ?

५. ूकाशको पुःतकको मूल िवषयबःतु
ूकाशको पुःतकको पिरचयको अिन्तम खण्डमा सारा पुःतकको मुल

िवषयबःतु केिन्ित गिरएको छ: महान् शिक्त र मिहमाकोसाथ येशू भी को दोॐो
आगमन। आफ्नो दोॐो आगमनको बाचा येशूले ूकाशको पुःतकको अन्तमा
फेिर ितन पल्ट दोहोर्याउनुभएको छ (“हेर, म चाँड़ै आउँदैछु। यस पुःतकको

अगमवाणीका वचन पालन गन धन्यको हो।” ूकाश २२:७, “हेर, म चाँड़ै

ँ छ।" ूकाश
आउँदैछु। हरे क मािनसलाई उसले गरे अनुसार िदने ूितफल मसग
२२:१२ र "यी कुराको गवाही िदनेले भन्नुहन्ु छ, “िनँचय, म चाँड़ै आउँदैछु।”
आमेन, आउनुहोस्, हे ूभ ु येशू।" ूकाश २२:२०)।
ूकाश १:७,८मा लेिखएका शब्दह

पिहले नै लेिखएका केही

्
भिवंयवाणीका अं शह बाट िनकािलएका हुन।
"७ हे र, उहाँ बादलह साथ
ँ ाले उहाँलाई दे ख्नेछ। ितनीह ले पिन, जसले
ु न्ु छ, र हरे क आख
आउँदैहन
ु ह

उहाँलाई घोचे, र पृथ्वीका सबै कुलह ले उहाँको कारण िवलाप गनछन्। यसै

होस्। आमेन। ८ “अल्फा र ओमेगा म नै हुँ,” सवर्शिक्तमान् परमूभ ु परमेँवर
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ु न्ु छ, जो हुनह
ु न्ु थ्यो र जो आउनुहन
भन्नुहन्ु छ, जो हुनह
ु ेछ।" (ूकाश १:७-८)।

येशूको आगमनको बारे पिहला नै भिवंयवाणी गरे का केही पदह : दािनएल
७:१३,१४ "१३ “राती मैले मेरो दशर्नमा हे र, र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका

ु न्ु थ्यो। उहाँ
बादलका साथ आइरहनुभएको एक जना मािनसको पुऽजःतै हुनह

ती अित ूाचीनकहाँ आउनुभयो, र उहाँकै सामु उपिःथत गराइनुभयो। १४

उहाँलाई अिधकार, मिहमा र सावर्भौिमक शिक्त िदइयो, र हरे क भाषा बोल्ने सबै
र जाितह ले उहाँको आराधना गरे । उहाँको ूभ ुत्व अनन्तसम्म

मािनसह

रहने ूभ ुत्व छ, जुनचािहँ किहल्यै टल्नेछैन, र उहाँको राज्य त्यो हो जुन

किहल्यै नंट हुनेछैन।", जकिरया १२:१० "“अिन म दाऊदको घराना र

य शलेमका बािसन्दाह मािथ अनुमह र नॆ-िनवेदन गन आत्मा खन्याउनेछु।
ितनीह ले मलाई हे नछन्, जसलाई ितनीह ले घोचेका छन्, र जसरी एकमाऽ
छोराको लािग कोही शोक गदर्छ, त्यसरी नै ितनीह

उनको लािग शोक

गनछन्, पिहले जन्मेको पुऽको िनिम्त गरे जःतै शोक गनछन्।" र म ी
२४:३० "तब मािनसको पुऽको िचन्ह आकाशमा दे खा पनछ, र पृथ्वीका सब
जाितह

िवलाप

गनछन्, र

ितनीह ले

मािनसको

पुऽलाई

पदह ले

हामीह लाई

बादलह मा शिक्त र ठू लो मिहमासाथ आइरहे को दे ख्नेछन्।"
आगमनको

बताउँदछन्?

सुिनिँचतता

जुन
दोॐो

उपरोक्त

सबै

आकाशका

येशूको दोॐो
कसरी

पमा िवँवको इितहासको गित गइरहे को छ त्यसले येशूको

आगमनलाई

ँ
ँ दछ।
औल्याउ

िवँवको

इितहास

नै

येशूको

दोॐो

आगमनपिछ िनंकषर्मा पुग्नेछ, यस पृथ्वीमा परमेँवरको अनन्तको राज्यको
त्यसबेला सु वात हुनेछ र समःत मानव ूाणीमा भइरहे को पापले गदार्

ल्याइएका आत , भय, दु ता, पीडा, िचन्ता, िफबी, बेदना, व्यथा, मृत्यु
आिदको अन्त्य

हुनेछ भनेर ूकाशको पुःतकले ठोकुवा गदर्छ।

नयाँ करारको अन्तमा लेिखएको जःतै येशूको दोॐो आगमन कुनै

काल्पिनक, आदशर्का कुरा, मनलाई सान्त्वना िदन माऽै िदइएका सान्त्वनाका
वचन नभएर वाःतिवक र यस उहाँको आगमनमा यस पृथ्वीमा िजइरहे का
ँ ाले व्यिक्तगत
सबैले आआफ्नै आख

पमा नै राजकीय, मिहमा र यशःवीका

साथ आउनुभएको दे िखनेछ भनेर ूकाश १:७ले िजिकर गदर्छ। त्यितमाऽ
नभएर उहाँलाई घोच्नेह को पिन िवशेष पुन त्थान हुनेछ र उहाँलाई घोचेर

बुसमा टाँगेर मारे को ूभ ुलाई ूत्यआय पमा उहाँको आगमनमा उहाँलाई
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आआफ्नो

ना ो

ँ ाले
आख

दे ख्नेछन्।

जब

येशू

आउनुहन्ु छ

उहाँलाई

पिखर्नेह लाई उहाँले उ ार गनुह
र् न
ु ेछ र उहाँमा मरे काह को पुन त्थान हुनेछ
तब त्यो समय न्यायको समय पिन हुनेछ अथार्त ् उहाँको अनुमह, दया र

ूेमलाई ितरःकार गरे र पापको दलदलमा रमाउन चाहनेह ले आआफ्नै
कारणले अनन्त जीवनको ःवाद पाउनेछैनन्।

येशूको दोॐो आगमनको पक्का वचनलाई यी शब्दह ले पुि

गदर्छन्

"यसै होस्, आमेन" (ूकाश १:७)। "यःतै होस्" भ े शब्द मीक भाषाको
नेऐ आमिनस nai amenis हो जसको अथर् िहॄू भाषामा ःवीकार गिरएको भ े

बुझाउँछ। दुवै मीक र िहॄू भाषाले ूयोग गरे का शब्दह ले जे हुन्छ सो

पक्कापक्की हुनेछ भनेर बताउँदछ। त्यही पक्कापक्की गरे र नै ूकाशको

पुःतक पिन यसरी अन्त्य गिरएको छ "यी कुराको गवाही िदनेले भन्नुहन्ु छ,
“िनँचय, म चाँड़ै आउँदैछु।” आमेन, आउनुहोस्, हे ूभ ु येशू।" ूकाश

२२:२०।

"येशूले आफू आउनुहन
र् एको ूित ा अठारसय वषर्भन्दा
ु ेछ भनेर गनुभ

बढी भइसक्यो। येशूलाई िवँवास गनह का

दयह मा शतािब्दय दे िख ती

वचनह ले साहस भिरिदएका छन्। त्यो ूित ा पूरा भएको छै न: येशूमा
सुतेका सन्तह
वचनह

िचहानबाट अझै बोलाइएका छै नन् य िप उहाँले बोलेका

पक्का छन्। परमेँवरले आफ्नै समयमा त्यो वचन पूरा गनुह
र् न
ु े छ।

उहाँको वचन अिहले पूरा नभएकोले के कोही थाक्नु उिचत छ त? अनन्त

सं सारको निजक पुिगरहे को समयमा के हामीले पकिड राखेको आःथा तथा

िवँवासलाई छोड्ने त? य शलेम सहर धेरै टाढा छ भनेर िनराश भएर ढल्ने

त?-अहँ, हुँदैन, हुँदैन। अिलकित पख र हामीले हामीह का राजा येशूलाई
उहाँको यशःवी र सौन्दयर्तामा दे ख्नेछ । केही समय पख

ँ ाबाट सबै आस
ँ ह
ु
आख

र हामीह का

पुिछिदनुहन
ु ेछ। अिल समयपिछ उहाँले हामीह

सबैलाई अित हिषर्त भएर आफ्नो मिहमामा िनद ष ठहर्याइएर परमेँवरको
सामु ूःतुत गनुह
र् न
ु ेछ।"-एलेन जी

हे राल्ड, नभेम्बर १३, १९१३बाट

ाइट, द आडभेन्ट िरभ्यु एण्ड साबथ

पान्तिरत।

कुनै पिन ूित ाको वचन त्यसबेला बिलयो हुन्छ जब िदने मािनसको

जीवनमा नैितक शु ता, इमान्दारी र सत्यिन ाले भिरएको हुन्छ र त्यो वचन
र् एका
पूरा गन क्षमता उसमा छ भ े सामथर् हुन्छ। िवगतमा पूरा गनुभ
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ूित ाह को आधारमा येशूको दोॐो आगमन पिन परमेँवरले पूरा गनुह
र् न
े
ु छ

भनेर तपाईँ कितको िवँवःत हुनहु न्ु छ?
उपसं हार:
थप साममीको िनिम्त एलेन जी

ाइट ारा िलिखत टे िःटमोिनज टु िमिनःटसर्

एण्ड गःपल वकर्सर्को पृ. ११२-११९मा उल्लेिखत अध्याय "द ःटडी अभ द
बुक्स अभ दािनएल एण्ड िरभलेशन" पढ्नुहोस्।

"िवँवको इितहासभिर रहे का र छिरएका येशूभक्तह को िनिम्त

सान्त्वना र साहस िदन र अगुवाई गनर् ूकाशको पुःतक लेिखएर िदइएको

हो।...ूकाशले कुनै कुरा ूकट गिरएको भ े बुझाउँछ। त्यस पुःतकमा
उल्लेख गिरएका रहःयह

ूभ ु आफैले आफ्ना सेवकलाई ूकट गनुभ
र् एको

िथयो। सबै येशूभक्तह ले त्यो पुःतक खोलेर अध्ययन ग न् भ े परमेँवरको
चाहना हो। त्यसै अनुसार त्यस पुःतकको खाका तयार पािरएको छ। यसमा
लेिखएका साममीह

पृथ्वीको इितहासको अन्तमा रहनेह को िनिम्त र

् त्यस पुःतकमा
यूह ाको समयमा रहे काह लाई सम्बोधन गरे र लेिखएका हुन।
उल्लेख भएका कितपय बृतान्त अथार्त ्

ँयह

िवगतमा िबतेका िथए भने कुनै

अिहले नै भइरहे को पाइन्छ, कुनै बृतान्तह ले अन्धकारको शिक्त र ःवगर्को

राजकुमारको शिक्तयह को बीचमा भइरहे को महान् यु को अन्त्यलाई दे खाउँछ
भने कुनै िबवरणले नयाँ पृथ्वीमा मुिक्त पाएकाह

िवजयी उल्लासका साथ

हषर्ले पःनेछन् भनेर ूकट गदर्छ।

"ूकाशको पुःतकमा उल्लेख गिरएका ूत्येक ूतीक र सा ेितक

शब्द ब्याख्या गनर् सिकँदै न भनेर कसै ले नसोचोस र त्यसमा भएका सत्यह को

् जसले यूह ालाई
अथर् खोजेर अध्ययन गनुर् वेकारको छ भनेर कसै ले नठानुन।

रहःयह

ूकट गनुभ
र् यो त्यसरी नै इमान्दािरताकासाथ उक्त पुःतक पढे र

खोजनीित गनह लाई परमेँवरले ःवगर्को ःवाद चखाइिदनुहन
ु ेछ। सत्यलाई
महण

गनर् जसको

दय

खोिलरहे को

हुन्छ

िशक्षाह लाई बुझ्न सामथीर् बनाइनेछ। जसले
भिवंयवाणीका

वचनह

सुन्दछन् र त्यसै

आिशषको ूित ा िदइएकोछ।" -एलेन जी
पृ. ५८३-५८५बाट

त्यसलाई

यसमा

लेिखएका

यस पुःतकमा लेिखएका
अनुसार चल्दछन् उसलाई

ाइट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स,

पान्तिरत।
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िचन्तनमनन्:

अ) यिद ूकाशको पुःतकले येशूको बारे मा ःप

पमा ूकट गदर्छ भने

महाूलय वा महासं हारको घट्ना अथार्त ् आपोकेिलप्स apocalypse
शब्द वतर्मान सं सारमा िकन नकारात्मक भइरहेको छ? यसैले नै

कितपय इसाई भनाउँदाह को बीचमा ूकाशको पुःतकको बारे मा
गलत

तथा

लोकिूय

धारणा

ूचिलत

भएको

कसरी

दे खाउँछ?

ँ िकन डर तथा भय
ूकाशको पुःतकमा लेिखएका भिवंयवाणीह सग
भ े शब्द जोिडएको पाइन्छ?

आ) कितपय मािनसह ले चाहे इसाई भनाउँदाह

नै िकन नहुन ् युगको

अन्तको बारे मा र येशूको दोॐो आगमनको बारे मा अनेक अडकलबाजी
वा भिवंयवाणीह

गिरएका िथए र गिररहेका छन्। िवगत २० वषर्को

अविधमा ती भिवंयवाणीह

असफल भएका

केही उदाहरणलाई

सोच्नुहोस्। जुनसुकै िनयतले मािनसह ले ती भिवंयवाणीह

गरे तापिन

नहुँदा

छ?

(कसैको िनयत थाहा पाउन हामी सक्षम् छै न ) ती भिवंयवाणी पूरा
त्यसले

कःता

भिवंयवाणीह को

पिछ

नकारात्मक

लाग्नेह को

पिरणाम
दय

पाइरहेको

कःतो

होला?

ती

इसाई

भनाउँदाह ले येशूको आगमन र सं सारको अन्त्यको बारे मा अनेक

भिवंयवाणी गरे र सफल नहुँदा येशूलाई िवँवास नगनह ले येशू र

इसाईूित कःतो सोच राखे होलान्? हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले

बाइबलमा लेिखएका भिवंयवाणीह लाई िवँवास गदर्छ र ितनीह मा
भएका घट्नाह ले युगको अन्त्यलाई ःमारकको

पमा दे ख्दछ , तैपिन

जब

भिवंयवाणी

हामी

अ लाई

िसकाउँछ

तब

हामीले

ु नमा राखेर कसरी बुझाउने?
बुझक
े ाछ भनेर िठक सं तल
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कसरी

कथा १
हेिलकोप्टर ारा उ ार केनोप केनोप, ५०, बोत्ःवाना
्
केनप बोत्ःवाना एडभेिन्टःट चचर्को अगुवा हुन।
एक िदन उनी

अिृकाको दुई वटा ठू ला सहरह को बीचमा आफ्नो मसिडज कार रफ्तारमा

हाँक्दै िथए। त्यसबेला उनको कारमािथ हे िलकोप्टरको आवाज घिन्कयो।

हे िलकोप्टर उनको कारको निजकै मािथबाट उड्न थाल्यो। सायद कुनै

अपराधीको पिछ त्यो हे िलकोप्टर लागेको होला भनेर केनोपले सोचे। उनी

गइरहे को राजमागर्मा केही िमनेट अिघ एक जना मािनस िहँड्दै गरे कोले त्यो

हे िलकोप्टर उसको पिछ लागेको होला भनेर उनले ठानेका िथए।अिन त्यो
हे िलकोप्टर त उनको कारको

अगािड िबःतारै आएर पो ओल्य । केनोपको

सातोपुत्लो गयो। उनले आफ्नो कार रोके। हे िलकोप्टरको पं खाको आवाजले

उनको कान खाइरहे को िथयो। एक िछनपिछ हे िलकोप्टरको आवाज रोिकयो।

केनोप आफ्नो कारबाट बािहर िनःके। यिद कुनै पुिलसको वाहन कुनै कारको

अगािड रोिकएमा भने त्यो कारको चालक पुिलसकहाँ जानुपन बोत्ःवानाको
कानून छ। चचर्को कायर्बममा भाग िलएर आएका

केनोप औपचािरक

पोशाकमा िथए। उनले पुिलसको किहल्यै पिन सामना गनुप
र् रे को िथएन।
उनलाई थाहा भएन उनी त्यस हे िलकोप्टरको अगािड जाने हो वा नजाने।
एक िछनपिछ दुई जना पुिलसका हािकमह

हे िलकोप्टरबाट ओल्ह र

केनोपलाई चौरको घाँसमा बोलाए। "हजुर, तपाईँलाई हामी रोिकरहे काछ "
एकजना अिफसरले भन्यो। केनोपले के बोल्ने उनलाई थाहा भएन। उनको
मुख सुकेको िथयो। तर हतपत उनले "केको लािग" भनेर दुई शब्द िनकाले।
"तपाईँले आफ्नो गतीको िसिमततालाई नाघेर मोटर चलाइरहनुभएको

छ। त्यसै कारणले तपाईँलाई हामीले रोकेका ह " उक्त अिफसरले भन्यो।
अिफसरले
सत्य
भिनरहे को
िथयो।
केनोप
उ री
बोत्ःवानाको
ृािन्ससटाउनबाट त्यस दे शको राजधानी ग्याॄोनमा जाँदै िथए। त्यो राजधानी

२७० माइल अथार्त ् ४३५को दुरीमा छ। उनी त्यस िदनको अपरान्ह

माॄोनमा पुग्नुपरे को िथयो। उ री बोत्ःवानामा खोल्न लािगरहे को एडभेिन्टःट
चचर्को ूथम एडभेिन्टःट ूाथिमक ःकूलको बारे मा छलफल गनर् बसेको

बैठकमा भाग िलएर उनी ृािन्ससटाउनबाट फकर्न्दै िथए। उनी आफ्नो घरमा

िछटै फकर्न चाहे का िथए। उनी िनधार्िरत गितभन्दा बिढ ितस िकलोिमटरको

रफ्तारमा आफ्नो गाडी हाँक्दै िथए। केनोपले पुिलसलाई आफ्नो चालकको
लाइसेन्स दे खाए। उनी लाजले भ ुतुक्कै भइरहे का िथए। राजमागर्मा रहे का
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रहे का

दुवै

सडकह मा

मोटरह

हे िलकोप्टर दे खेर ती मोटरका चालकह

रोिकएका

िथए।

पुिलसको

उत्सुक भएर हे िररहे का िथए। दोॐो

अिफसरको अनुहार उनलाई िचने जःतो दे िखएको िथयो। केनोप राि य
टे िलिभजनमा बारम्बार दे िखने भएकोले होला वा पुिलस ःकूलमा उनले
लोकिूय सेिमनार चलाएकोले उक्त अिफसरले आफूलाई िचनेको होला भनेर
ु न्ु छ?"
उनले सोचे। पिहलो अिफसरले केनोपलाई सोधे, "तपाईँ कहाँ जाँदै हुनह
ु ोस्" चालकको लाइसेन्स
"ग्याॄोनमा" केनोपले जवाफ िदए। "होिसयार हुनह

िफतार् गद उक्त अिफसरले भन्यो "तपाईँ जान सक्नुहन्ु छ।" केनोपले अचम्म
माने र यसरी लाइसेन्स तुरन्तै िफतार् िदएकोमा उनलाई के भयो सो िवँवासै

लािगरहे को िथएन। अिफसरले केनोपको कार विरपिर हे र्यो। त्यो कार
हे िलकोप्टरबाट उडाएको धुलो र घाँसले छोपेको िथयो। "तपाईँको कारलाई

फोहर बनाएकोमा हामीलाई माफ िदनुहोस्" उनले भने। लाजले र राहतले
केनोपको अनुहार दे िखएको िथयो। उनी केही दण्ड नपाइ फुित्कन सकेका

िथए। कःतो िमठो माफी: "त्यसबेलमा मैले माफी िदनु

भनेको कितको

मह व रहे छ भनेर अनुभव गर" केनोपले भने, "माफी िदने सानोितनो वा िझनो
दे िखएतापिन जीवनमा अ लाई क्षमा वा माफ िदनु अत्यन्त मह व छ। यो
पाठ मैले पुिलसबाट िसँके र अ ह लाई पिन माफ िदन परमेँवरले मलाई

सहयोग ग न् भनेर म ूाथर्ना गदछु ।" बोत्ःवानामा िनधार्िरत गित नाघेर कार
चलाउँदा पुिलसको हे िलकोप्टरले रोक्ने चलन त्यित धेरै छै न। तर हे िलकोप्टर

नै रोकेर पुिलसले माफी माग्नुत झन िबरलै हो भनेर केनोपले भने।"त्यऽो
हे िलकोप्टरले मलाई रोकेर मलाई हे रेर माफ माग्दै फकर्नु भनेको ितनीह को
समय र बल खेर फाल्नु िथयो। यो मैले बुझ्नै नसकेको घट्ना हो। जसरी
मलाई रोक्दा मलाई छक्क लागेको िथयो त्यसरी नै मसँग माफ माग्दा त
ँ " बोट्ःवाना युिनयन कन्फरे न्सको अध्यक्ष
मलाई झन अचम्म मानेको िथए।
केनोपले खुशी हुँदै व्यक्त गरे ।सन् २०१७मा वषर् ५०को केनोपले यो घट्ना

बोट्ःवानामा रहे को नयाँ इःटनर् गेट ूाइमरी ःकूलमा िनरीक्षण गनर् गइरहे को
बेलामा यस कथाको लेखकलाई भनेका िथए। त्यो ःकूल सन २०१५को
तेर्ह

साबथःकूलको भेटीको सहयोगले िनमार्ण भएको िथयो। यो घट्ना

भिनरहे को बेलामा पुिलसको हे िलकोप्टर मािथ आकाशमा उिडरहे को िथयो।

"जब जब म मािथ आकाशमा हे िलकोप्टर उिडरहे को दे ख्छु मलाई
असिजलो लाग्छ र म कुन रफ्तारले गािड चलाइरहे को छु त्यसूित म चनाखो

हुन्छु । अिन म क्षमाको िमठासपनालाई सम्झन्छु र मेरो कार हाँक्ने िजम्मेवारी

पिन। त्यो घट्ना फेिर दोहोिरएको म चाह ।" केनोपले आफ्नो िभऽी भावना
व्यक्त गरे ।
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