
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : अय्यूब १९:२५-२७; १ ितमोथी ६:१६; भजन 
४९; भजन ७१; यशैया २६:१४,१९ र दािनएल १२। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "परमेँ वरले अॄाहामको जाँच गनुर्हुँदा िवँ वासकै 
भरमा अॄाहम आफ् ना छोरा इसहाकलाई बिलदान गनर् तयार भए। परमेँ वरले 
अॄाहमलाई नै ूित ा गनुर्भएको िथयो, तर पिन अॄाहम आफ् नो एउटै छोरालाई 
बिलदान चढाउन राजी भए। परमेँ वरले उनलाई ूित ा गनुर्भएको िथयो, 
“इसहाकबाट नै ितॆो वंश बढ् नेछ।” इसहाक मरे पिन परमेँ वरले िबउँताउन 
सक् नहुनु् छ भनेर अॄाहमले िवँ वास गरे अिन साँच् चै एक िकिसमले इसहाकलाई 
मतृ् यबुाट िबउँतेको जः तै नै फेिर पाए।"  िहॄू ११:१७-१९।  
    पौरािणक मीक र कितपय धमर्, दशर्नले मािनस ःवभावैले अमर छ 
भ े धारणामा आशा आधािरत छ भने परुानो करारको आशा मतृ्यपुिछ अिन्तम 
पनु त्थान हनेुछ भनेर बाइबलले िसकाएको िशक्षामा आधािरत छ। 
   तर खरानी, माटो वा अ  कुनै माध्यमबाट नाश भएको र अिःतत्व 
नभएको शरीर फेिर कसरी जीिवत हनुसक्छ र? मिरसकेका र हजार  वषर्देिख 
अिःतत्विहन भएका मािनसह  फेिर कसरी पिहलाको जःतो अवःथामा फिकर् न 
सक्छ र वा ितनीह को पिहचान कसरी गन? 
   ती सबै ूँ नह ले हामीलाई जीवनको रहःयको बारेमा सोच्न वाध्य 
बनाउँछ। अिहले हामी जीिवत छ  र परमूभकुो अनमुहले ूदान गिरएको 
जीवन िदनिदनै रमाइलोसँग िबताइरहेकाछौ। जीवनको अलौिकक सिृ को 
बारेमा हामीलाई केही थाहा नहनु सक्छ तर बाइबल अनसुार सु मा अिःतत्व 
िविहन थोकबाट परमूभलेु मािनस सिृ  गनुर्भएको िथयो (उत्पि  १; भजन 
३३:६,९) भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको छ। त्यसकारण, सु मै केही 
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नभएको थोकबाट (ल्यािटन भाषामा एक्स िनिहलो ex nihilo ) सबै थोक सिृ  
गनुर्भयो भने मानव जीवनलाई पनुसिृ  गन र सु कै पिहचानमा पनुःथार्िपत गन 
उहाँको सामथ्यरू् ित हामी िकन शङ् का गन? 
   अिन्तम पनु त्थानको बारेमा परुानो करारले उघारेको िवषयलाई यस 
अध्यायमा हामी हेनछ । अय्यूब, भजनका लेखकह  र यशैया र दािनएल 
अगमवक्ताह ले त्यस िवषयमा उल्लेख गरेका वचनह  हामी हेनछ । 
 

१. "मैले परमूभलुाई देख् नेछु" 
     देहायका अय्यूब १९:२५-२७ पदह  यूह ा १:१८ र १ ितमोथी 
६:१६सँग तलुना गरेर पढ्नहुोस।् कुन पिरिःथित र किहले अय्यूबले 
परमूभलुाई देख् न अपेक्षा गरेका िथए? हेन ुर्होस,् "तर म जान् दछु िक मेरो 
उ ारकतार् जीिवत हनुहुनु् छ र आिखरमा उहाँ नै मेरो पक्षमा खडा हनु 
आउनहुनेुछ। रोगले मेरो छाला खाइसके पिन यही जीवनमा म परमेँ वरलाई 
देख् नेछु। म उहाँलाई आफ् नो आखँाले देख् नेछु। अिन उहाँ िबरानो हनुहुनेुछैन।" 
अय्यूब १९:२५-२७; "परमेँ वरलाई कसैले पिन किहल् यै देखेको छैन। तर 
परमेँ वरसँग हनुहुनेु एकमाऽ पऽुले उहाँलाई देखाउनभुएको छ।" यूहन् ना 
१:१८ र "उहाँ सधभिर रहने र कोही पगु् न नसक् ने उज् यालोमा रहनहुनु् छ। 
उहाँलाई कसैले पिन अिहलेसम् म देखेको छैन र देख् न पिन सक् दैन। सधभिर 
रहने शिक्त र आदर उहाँमै रहोस।् आमेन।" १ ितमोथी ६:१६। 
   यस संसारमा जीवन उिचत वा न्यायोिचत देिखन्दैन। िवशेष गरेर 
असल र धमीर् मािनसह  अनेक  द:ुखक  र पीडामा रहेका र दु , पापी, 
अधमीर् र ॅ ाचार र हत्या गनह  झन झन उ ित भइरहेको हामीले देख् न 
बाध्य भइरहेको अवःथालाई (हेन ुर्होस ् भजन ७३:१२-१७, मलाकी ३:१४-
१८ मा परमूभलुाई िवँ वास गनह को गनुासो) हामीमा वेदना हनु्छ। 
उदाहरणमा, अय्यूब िनद षी, धमीर् र िसधा अिन परमूभ ुू ित ौदा राख्थे र 
खराब कुराह बाट अलग बःथे (अय्यूब १:१)। तैपिन उनलाई धेरै िवपि ह  
आउन िदन परमूभलेु नै सैतानलाई अनमुित िदनभुयो। शारीिरक पमा, 
उनको शरीर ददर्नाक रोगले बरबाद पािरएको िथयो (अय्यूब २:१-८)। 
भौितक कुरामा उनले आफ्ना घरपालवुा पशहु  र सम्पि  ठूलोमाऽामा 
गमुाउन ु परेको िथयो (अय्यूब १:१३-१७)। आफ्नै घर पिरवारमा उनका 
नोकर चाकर र आफ्नै छोराछोरीह  उनले गमुाएका िथए (अय्यूब 
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१:१६,१८)। भावनात्मक पमा हेन हो भने उनलाई साथीह ले घेरेका िथए 
जसले उनलाई पापी अधमीर् र उनलाई जे भयो त्यो उनकै पापले गदार् भएको 
िथयो र सो  िठकै िथयो भनेर दोष लगाइरहेका िथए (अय्यूब ४:१-५:२७, 
८:१-२२, ११:१-२० आिद)। आफ्नै ौीमतीले उनीूित झक  मानेर भन्दै 
िथइन,् "के यो यःतो भएपिन ितमी आफ्नो िन ामा नै रहन्छ ? परमूभलुाई 
सराप र मर वा आत्महत्या गर!" (अय्यूब २:)। 
   तर अय्यूबलाई थाहा िथएन िकन उनी जगतमा परमूभ ुर सैतानको 
बीचमा भइरहेको महान ् बादिववादको मूल केन्ििवन्द ु भएका िथए। रोग र 
व्याधीले संघषर् गिररहेका अय्यूबले आफ्नै जन्मूित पछुताव गरेका िथए र 
किहल्यै नजन्मेपिन हनेु िथयो भनेर उनले िचताएका िथए (अय्यूब ३:१-२६)। 
तैपिन परमूभ ुू ित िबनाशतर्को िन ालाई यसरी बढो भावकु तिरकाले व्यक्त 
गदर्छन,् " उहाँले मलाई मानुर्भएतापिन म उहाँमािथ भरोसा रािखछोड्छु" 
(अय्यूब १३:१५ पान्तिरत)। आफ्नो अन्त हनु्छ भनेर कल्पनानै गरेतापिन 
अय्यूबक िनिम्त मतृ्य ु अिन्तम होइन भनेर उनलाई थाहा िथयो। अत्यन्तै 
बिलयो िवँ वास गरेर उनले भन्छन ् िक उनी मरेपिन उनले आफ्नै हाडछाला 
वा भौितक शरीरले परमूभलुाई देख् न पाउनेछन (अय्यूब १९:२५-२७)। "यो 
कुनै ॅमिबना पनु त्थानको झल्को अय्यूबले देखेका िथए।"-द एसिडए बाइबल 
कमेन्टरी, ठेली ३, प.ृ ५४९बाट पान्तिरत। 
  त्यःतो द:ुख र िवयोगको बीचमा अय्यूको आशा कःतो मिहिमत 
िथयो! िबमार, पीडा, ददर्, आिथर्क िःथित धरासयी भएको बीचमा, समाजबाट 
िछिछ दरुदरु गरेको अवःथामा र भावनाह  पिन चक्नाचरु भइरहेको बेलामा 
पिन अय्यूबले त्यस िदनको अपेक्षा गिररहेका िथए जब उनी मतृ्यबुाट 
पनु त्थान भएर उनको िूय उ ारकतार्लाई उनले देख् नेछन।् यथाथर्मा, 
अय्यूबले पनु त्थानको बारेमा व्यक्त गरेको आँ वासनले भिरएको धारणालाई 
शताब्दीय  पिछ माथार्ले येशूलाई व्यक्त गरेिक िथइन,् "मलाई थाहा छ िक 
अिन्तम िदनमा लाजरस फेिर बौिरउठ्नेछन"् (यूह ा ११:२४)। अय्यूबले पिन 
माथार्ले जःतै यो ूित ालाई िवँ वास ारा दावी गरेका िथए। त्यो ूित ा तरुन्तै 
शिक्तशाली पमा पूरा भएको माथार्ले जःतै अय्यूबले देख् न नपाएतापिन उनले 
परमूभ ुू ित आफ्नो िन ा कायम नै राखेका िथए। 
   अनेक  खो, अन्यायी, औिचत्यिविहन देिखएको जीवनमा पिन 
परमूभ ुू ित भरासो राख् न हामीले कसरी िसक्ने? 
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२. िचहानको शिक्तबाट 
    भजन ४९मा आफ्नो अिन्तम पनु त्थानको बारेमा लेखकले पद १५मा 
व्यक्त गरेका छन।् त्यसको िबपिरत आशािविहन र दु ह को नाशको बारेमा 
पिन पद ४९-१४मा उनले उल्लेख गरेका छन।् हेन ुर्होस,् " १ हरेकले यो सनु, 
सारा जगत ्मा मािनसह ले कान थाप! २ ठूला-साना,  धनी-गरीब र सबैले 
एकसाथ यो कुरा सनु। ३ मेरा िवचारह  ः पं ट हनेुछन,्  म बिु का कुरा 
भन् नेछु। ४ म उखानितर मेरो ध् यान लगाउनेछु र वीणा बजाएर म त् यसका अथर् 
खोल् नेछु। ५ शऽहु ले मलाई घेदार्, खतराका समयमा पिन म डराउनेछैन,ँ   ६ 
आफ् ना ठूले धनको अह ार गन र आफ् नो सम् पि मािथ भरोसा गन दुं  ट 
मािनसह  देिख। ७ मािनसले किहल् यै आफ् नै उ ार गनर् सक् दैन,  उसले 
परमेँ वरलाई आफ् नो ूाणको मूल् य ितनर् सक् दैन। ८ िकनिक मािनसको ूाण 
बहमूुल् य छ, उसले जित ितनर् सक् छ,  त् यो पगु् दो हुँदैन। ९ त् यसले िचहानदेिख 
उसलाई बचाउँदैन र सधभिर िजउँदो राख् न सक् दैन। १० सबैले देख् न सक् छन ्
िक जसरी मूखर् र िनबुर्ि  मािनसह  मछर्न,् त् यसरी नै बिु मान ्मािनसह  पिन 
मछर्न,् ितनीह  सबैले आफ् ना धन-सम् पि  छोरा-नाितलाई छोिडराख् छन।्११ 
कुनै समयमा ितनीह को आफ् नै जग् गा-जिमन भए पिन आफ् ना िचहान माऽ 
ितनीह का सदाकालका घर हनु ् र त् यही ँ ितनीह  सधभिर बास गछर्न।्१२ 
मािनसको महान ्ताले उसलाई मतृ् यबुाट बचाउन सक् दैन,  पशजुः तै ऊ मनुर् नै 
पछर्। १३ आफमािथ भरोसा राख् नेह लाई के हनु् छ,  हेर। आफ् ना धन-सम् पि  
अघाएर बः नेह को के गित हनु् छ,  हेर। १४ ितनीह  भेडाझ मरेर जानेछन ्र 
मतृ् यलेु ितनीह लाई खानेछ। धमीर्ह ले ितनीह मािथ िवजय गनछन,् ितनीह का 
शरीरचािहँ मतृ् यलुोकमा आफ् ना घरदेिख टाढामा चाँडै सडेर जानेछ। १५ तर 
परमेँ वरले मेरो उ ार गनुर्हनेुछ। उहाँले मलाई मतृ् यकुो शिक्तदेिख 
बचाउनहुनेुछ। १६ कुनै मािनस धनी हुँदा, उसको धन धेरै बढेर जाँदा व् याकुल 
नहोओ,   १७ ऊ मदार् त् यो धन आफूिसत िलएर जान सक् दैन,  त् यो धन उसले 
िचहानमा लैजानेछैन। १८ मािनस आफ् नो जीवनसगँ सन् तुं  ट छ भने पिन र 
सफल भएर उसले मािनसको ूशंसा पाएको भए पिन १९ मतृ् यमुा ऊ आफ् ना 
पखुार्ह सँग िमल् न जानेछ र त् यहाँ सदासवर्दा अन् धकार रहनेछ। २० मािनसको 
महान ्ताले उसलाई मतृ् यबुाट बचाउन सक् दैन,  पशजुः तै ऊ मनुर् नैपनछ" 
भजनसंमह ४९।  
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   धेरै धनसम्पि  थपुारेर (पद ६) अिभमान गनह  कःता मूखर् छन ्
भनेर भजन ४९मा उल्लेख गिरएको छ। आफ्नै लािगमाऽ जग्गा जिमन 
थपुानह  (पद ११) र आफ्नै िहतको िनिम्तमाऽ ःवाथीर् जीवन िबताउनेह ले 
(पद १८) मरेपिछ केही लान सक्दैनन ्भनेर लेखकले ठोकुवा गदर्छन।् ती 
मािनसह ले आफ्ना घरह  र आफ्नै मिहमा, मान सम्मान सदाको िनिम्त 
रहनेछ भनेर ितनीह  चल्दछन ्(पद ११,१७)। 
  तर मूखर्ह ले ितनीह को सबै सरसम्मान, ूित ाह  पश ुसरह नै 
नाश हनु्छन ्भनेर सोच्दैन  (पद १२)। "ितनीह  भेडाझ मरेर जानेछन ् र 
मतृ् यलेु ितनीह लाई खानेछ।...  ितनीह का शरीरचािहँ मतृ्यलुोकमा आफ् ना 
घरदेिख टाढामा चाँडै सडेर जानेछ।" भजनसंमह ४९:१४।  
   सय  वषर् अिघ अय्यूवले त्यसरी नै व्यक्त गरेका िथए, “म आफ् नी 
आमाको गभर्बाट ना ै आए ँ र म ना ै फकर जानेछु।"अय्यूब १:२१। यो 
व्यक्त गरेको हजार  वपर्पिछ पावलले पिन यही व्यक्त गरेका िथए, "जन् मदँा 
हामीले के िलएर आय ? अिन मदार् के पो िलएर जानेछ  र?" १ ितमोथी ६:७। 
दवैु मूखर् र बिु मानी वा धमीर् आफ्ना धनसम्पि  अ लाई उपभोग गनर् 
छोड्नपुछर् भनेर भजनका लेखकले औलँ्याउँछन ्(भजन ४९:१०)। 
  तर मूखर् र धमीर् तथा बिु मानीको बीचमा धेरै अन्तर छ। मूखर्ह  त 
आफ्नै क्षिणक धनसम्पि , मान मयार्दा र कदरह ारा बाँच्न चाहन्छन,्  तर 
ितनीह  नाश हनेुछन।् तर बिु मानी अथार्त ् परमूभलुाई िवँ वास गनह  
अिहलेको मानव याऽाभन्दा अपारितर हेदर्छन ् र िचहानको कैदबाट 
उिम्कनेछन।् ितनीह को िनिम्त मिहिमत इनाम परमूभलेु सरुिक्षत राख् नभुएको 
छ (१ पऽसु १:४)। यो ि कोणलाई मध्य नजरमा राखेर भजनको लेखकले 
ढुक् क भएर व्यक्त गदर्छन,् "तर परमेँ वरले मेरो उ ार गनुर्हनेुछ। उहाँले 
मलाई मतृ् यकुो शिक्तदेिख बचाउनहुनेुछ।" भजनसंमह ४९:१५।  
    परुानो करारमा अन्त व्यक्त गिरएको धारणा वा आशासँग सहमित 
जनाउँदै आफू मरेपिछ आफ्नो आत्मा वा ूाण िसधै ःवगर्मा उडेर जान्छ भनेर 
भजनका लेखकले भन्दैनन।् आफू िचहानमा सध रिहरन्दैन वा िचर िनन्िामा 
रहँदैन भनेर भजनको लेखकले भिनरहेका िथए।  समय आउनेछन ् जब 
परमूभलेु उनलाई मतृ्यबुाट छुट्कारा िदनहुनेुछ र उनलाई ःवगर्को दरवारमा 
लिगने छ भनेर आफ्नो िवँ वास व्यक्त गरेका िथए। 
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  यहाँ पिन भिवंयको पनु त्थानको िनँ चयतालाई िचऽण गरेको छ। 
यस जीवन अथर्पूणर् छ, हामी आशाको आँ वासनमा बाँिचरहेका छ  भनेर 
भजनका लेखकले व्यक्त गदर्छन।् त्यसकारण यस जीवनको छोटो अविधमा 
मूखर्ह ले  आफ्नो िनिम्त जे जम्मा गरेतापिन बिु मानी वा धमीर्ह ले मिहिमत 
र  अनन्तको इनाम पाउनेछन ्भनेर हामी सबै ढुक् क हनुपुदर्छ। 
   आफ्नै धनसम्पि , मयार्दा, कदर, सम्मानमाऽ खोजेर खशुी हनु खोज्न ु
कितको मूखर्ता रहेछ भनेर के तपाईँले थाहा पाउनभुएको छ? तपाईँको आखँा 
बूसमै मध्यनजर राखेर चल्दा ती गलत धारणाबाट तपाईँ कसरी सरुक्षीत हनु 
सक्नहुनु्छ? 
 

३. "पथृ्वीको गिहर् याइबाट" 
     भजन ७१ पढ्नहुोस।् उनलाई पथृ्वीको गिहर् याइबाट िनकािलिदनहुोस ्
( भजन ७१: २०) भनेर भजनका लेखेकले भनेको अथर् के हो? हेन ुर्होस,् " १ 
हे परमूभ!ु रक्षाको िनिम् त म तपाईंको शरण परेको छु,  मेरो हार किहल् यै हनु 
निदनहुोस!् २ तपाईं धमीर् हनुहुनु् छ, यसकारण मेरो सहायता र रक्षा गनुर्होस,् मेरो 
िबन् ती सनु् नहुोस ् र मलाई बचाउनहुोस!् ३ मेरो रक्षाको लािग बिलयो गढी र 
दिरलो आौय बन् नहुोस,्  तपाईं मेरो शरणः थान र ढाल हनुहुनु् छ। ४ मेरा 
परमेँ वर! दुं  ट मािनसह देिख मेरो उ ार गनुर्होस,् िनं ठुरी र दुं  टको शिक्तबाट 
मलाई रक्षा गनुर्होस।् ५ सावर्भौम परमूभ!ु म तपाईंमा आशा राख् दछु, मैले यवुा 
अवःथामै तपाईंमा भरोसा राखेको छु। ६ म जीवनभिर तपाईंमा भर परेको छु, 
म जन् मेको िदनदेिख तपाईंले मेरो रक्षा गनुर्भएको छ, म सध तपाईंको ूशंसा 
गनछु। ७ मेरो जीवन धेरै जनाको िनिम् त नमनुा बनेको छ िकनभने तपाईं मेरो 
ूतापी रक्षक हनुभुएको छ। ८ िदनभिर म तपाईंको ूशंसा गदर्छु र तपाईंको 
मिहमाबारे उच् च सोरले भन् छु।  ९ अब बढेुस-कालमा मलाई इन् कार नगनुर्होस,् 
म कमजोर भएको छु, मलाई नत् याग् नहुोस।् १० मेरा शऽहु ले मलाई मानर् 
खोज् छन,्  ितनीह ले मेरो िव मा कुरा गछर्न ्र जाल रच् छन।् ११ ितनीह  
भन् छन,्  “परमेँ वरले त् यसलाई त् याग् नभुएको छ,  हामी त् यसलाई खेदेर पब , 

त् यसलाई बचाउने कोही छैन।”  १२ हे परमेँ वर! यित टाढा नहनुहुोस!् हे मेरा 
परमेँ वर! मलाई म त गनर् चाँडै आउनहुोस।् १३ ममािथ आबमण गनह को 
हार होस ्र ितनीह  मािरऊन।् मलाई चोट लाउन खोज् नेह  लाज र बदनाममा 
प न।्१४ म सध तपाईंमा आशा राख् नेछु, म तपाईंको झन ्धेरै ूशंसा गनछु। 
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१५ म तपाईंको भलाइबारे भन् नेछु,  िदनभिर म तपाईंको मिुक्तको िवषयमा कुरा 
गनछु,  जनु मिुक्तबारे मैले पूरा बझु् न पिन सकेको छैन।ँ १६ हे सावर्भौम 
परमूभ,ु म तपाईंको सामथ् यर्को ूशंसा गनछु, तपाईंको भलाइबारे माऽ अ लाई 
उच् च ः वरले भन् नेछु।  १७ म यवुा हुँदादेिख नै तपाईंले मलाई िसकाउनभुएको 
छ, तपाईंका उदेकका कामबारे म अझै बयान गदर्छु। १८ म अब बढुो भएको 
छु र मेरो केश फुिलसकेको छ, मलाई नत् याग् नहुोस,् हे परमेँ वर! पःु ता-पःु तालाई 
तपाईंको शिक्त र सामथ् यर्बारे उच् च ः वरले बताउँदा तपाईं मेरो साथ हनुहुोस।् 
१९ हे परमेँ वर,  तपाईंको धािमर्कता आकाशसम् म पगु् दछ,  तपाईंले महान ्
कायर्ह  गनुर्भएको छ। तपाईंजः तो अ  कुनै छैन। २० तपाईंले मकहाँ द:ुख-
कं ट पठाउनभुयो,  तर मेरो बल फेिर नयाँ गरी फकार्इिदनहुनेुछ,  पथृ्वीको 
गिहर् याइबाट फेिर मलाई मािथ ल्याउनहुनेुछ। २१ तपाईंले मलाई अझ महान ्
बनाउनहुनेुछ र सान् त् वना फेिर िदनहुनेुछ। २२ हे मेरा परमेँ वर,  तपाईंको 
िवँ वासनीयताको िनिम् त म वीणा बजाएर तपाईंको ूशंसा गनछु। हे इॐाएलका 
परमपिवऽ,  सार ी बजाएर म तपाईंको ूशंसा गनछु। २३ तपाईंलाई ूशंसा 
गदार् म आनन् दले ः वर उचाल् नेछु, मेरो सारा ूाणले म गाउनेछु िकनभने तपाईंले 
मलाई बचाउनभुएको छ। २४ म िदनभिर तपाईंको धािमर्कताको बारेमा भन् नेछु 
िकनभने मलाई हािन गनर् खोज् नेह  हारेका छन ् र बदनाम भएका छन"् 
भजनसंमह ७१।  
   भजन ४९मा पनु त्थानको बारेमा मनै छुने आशा व्यक्त गिरएको 
हामीले प । त्यसको िवपिरत केवल धन सम्पि माऽ थपुान र त्यसमािथ 
भरोसा राख् नेको अिन्तम गित के हनेुछ भनेरपिन हामी प । भजन ७१मा 
दाउदले परमूभबुाट सरुक्षा र आशालाई खोज्दछन ् जब उनका शऽहु ले 
उनलाई घेदर्छन ् र दोष लगाउने झटुा आरोपीह ले उनलाई परमूभलेु 
त्याग्नभुयो भनेर उनको मनिःथितलाई पछानर् खोज्दछन ् (भजन 
७१:१०,११)। 
  त्यस िवषम र पीडादायक पिरिःथितमा दाउदले िवगतको समयमा 
परमूभलेु कसरी सहयोग र ःयाहार गनुर्भयो भनेर यदा गछर्न ् र त्यसबाट 
उनले सान्त्वना पाउँदछन।् पिहले त, परमूभलेु उनलाई जन्मैदेिख रखावाली 
गनुर्भएको िथयो साथृ आमाको गभर्बाट नै उनलाई सरुिक्षतपूवर्क िनकािलएको 
िथयो भनेर उनले महससु गदर्छन ्( भजन ७१:६)। अिन यवुाअवःथादेिख नै 
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परमूभलेु उनलाई िशक्षादीक्षा िदनभुएको िथयो भनेर ःवीकादर्छन ् (भजन 
७१:१७)। 
   परमूभ ु उनको च ान र िकल्ला हनुभुएकोले यो पकुार उहाँसँग 
गदर्छन,् "मेरो रक्षाको लािग बिलयो गढी र दिरलो आौय बन् नहुोस,् तपाईं मेरो 
शरणः थान र ढाल हनुहुनु् छ।" भजनसंमह ७१:३। "अब बढेुस-कालमा मलाई 
इन् कार नगनुर्होस,्  म कमजोर भएको छु,  मलाई नत् याग् नहुोस।्" भजनसंमह 
७१:९। "हे परमेँ वर! यित टाढा नहनुहुोस!् हे मेरा परमेँ वर! मलाई म त 
गनर् चाडैँ आउनहुोस।्" भजनसंमह ७१:१२। अिन दाउदले यो थप्दछन,् 
"तपाईंले मकहाँ द:ुख-कं ट पठाउनभुयो,   तर मेरो बल फेिर नयाँ गरी 
फकार्इिदनहुनेुछ, मलाई पथृ्वीको गिहर् याइबाट िनकाल्नहुनेुछ"। भजन ७१:२० 
(कुनै कुनै नेपाली बाइबलमा "मतृ्यदेुिख जोगाउनहुनेुछ" भनेर अनवुाद 
गिरएकोछ-अनवुादक)। 
  चाहे "मतृ्यबुाट जोगाइ राख् नहुोस"् भ े गिरएको कथन होस ् वा 
"पथृ्वीको गिहर् याइबाट मलाई िनकािलिदनहुोस"् भ े कथन होस,् यसले 
अझरस पमा भिवंयमा हनेु लेखकको भौितक पमै पनु त्थान हनेु कुरालाई 
िवँ वास गरेका िथए भनेर आभास ् पाइन्छ। तर जनु पिरवेशमा त्यो व्यक्त 
गरेका िथए त्यस पिरवेशलाई हेदार् भजनका लेखकको मनिःथित अत्यन्तै 
नाजकु र उदािसन अवःथामा िथए मान  पथृ्वीले उनलाई िनिलरहेकोछ (भजन 
८८:६ र भजन १३०:१सँग तलुना गनुर्होस)्। त्यसकारण त्यो भावना "िवशेष 
गरेर आफ्नो वतर्मान भयाभव िःथितलाई िचऽण गरेका िथए, तर उनको भौितक 
पनु त्थान हनेुछ भ े आभास ् पिन िदइन्छ।"-आन् यस ःटडी बाइबल नोट 
अन भजन ७१:२०, प.ृ ७२६बाट पान्तिरत। 
   अन्तमा आएर हामीले यो मह वपूणर् कुरो अ ाल्न ु ज री छ िक 
जनुसकैु पिरिःथितमा हामी भएतापिन परमूभ ु सध निजक हनुहुनु्छ, उहाँले 
हामीलाई वाःता गनुर्हनु्छ र आिखरमा हाॆो आशा यस संसारमा होइन तर 
आउनेवाला अनन्त जीवनमा छ। यो अनन्त जीवनको सु  जब येशू फकर 
आउनहुनेुछ र हामी सबैलाई उहाँले पनु त्थान गनुर्हनेुछ। 
  हाॆो जीवनको याऽामा हामी सबैलाई कुनै न कुनै भयानक क्षणह को 
अनभुव गरेका छ  र उदािसन पिन भएका छ। िवगत समयमा परमूभ ु
तपाईँसगँ कसरी रहनभुयो त्यसलाई सोच्दा भिवंयमा पिन तपाईँसगँ हनुहुनेुछ 
भन्दै उहाँमा िवँ वास र भरोसा राख् दै तपाईँ कसरी अिघ बढ्न सक्नहुनु्छ? 
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किहलेकाही ँ परमूभ ु तपाईँबाट टाढा हनुभुएको अनभुव होला, तर 
वाःतिवक पमा उहाँ तपाईँकै निजक हनुहुनु्छ भ  ेकुरामा आँ वािसत हनुहुोस।् 
 

४. "ितॆा मरेकाह  िजउनेछनेछन"् 
     देहायका पदह  पढ्नहुोस।् सधको िनिम्त नाश हनेु र अनन्त जीवन 
पाउनहे को बीच के ठूलो अन्तर छ? " अब ितनीह  मरेका छन ् र फेिर 
िजउँनेछैनन,्  ितनीह का आत् मा वा ूाण जाग् नेछैनन ् िकनभने ितनीह लाई 
तपाईंले दण् ड िदएर नाश गनुर्भएको छ। कसैले अब ितनीह लाई याद 
गदन।....तपाईंका मिरगएका मािनसह  फेिर िजउनेछन,्  ितनीह का शरीर 
जीिवत भई उठ् नेछन।् आफ् ना िचहानिभऽ सतु् नेह  सबै उठ् नेछन ्र आनन् दले 
गाउँनेछन।् टल् कने शीतले जिमनलाई ः वच् छ पारेझ परमूभलेु पिहले 
मरेकाह लाई फेिर जीिवत पानुर्हनेुछ।" यशैया २६:१४,१९ र " १ 
सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु भन् नहुनु् छ,  “त् यो िदन आउँदै छ,  त् यो िदनचािहँ आगोको 
भ ीजः तै जल् नेछ,  तब सबै घमण् डी र दुं  ट मािनसह  परालजः तै हनेुछन ् र 
आइरहेको त् यो िदनले ितनीह लाई जलाइिदनेछ। त् यः तो हनेुछ िक न त जरा 
न हाँगा नै रहनेछ। २ तर ितमीह  मेरा आ ापालन गनह मािथ मेरो उ ारको 
शिक्त सूयर् उदाएझ आउनेछ र त् यसले सूयर्को िकरणजः तै च ाइ ल् याउनेछ। 
गोठबाट फुक् का छोिडएका बाछाह झ ितमीह  खसुीले उृनेछौ। ३ जनु िदन 
म यो काम गनछु,  त् यो िदन ितमीह ले दुं  टह लाई कुल् चनेछौ र ितनीह  
ितमीह का पैतालामिुनका धलुोझ हनेुछन।्" मलाकी ४:१-३।  
   परमूभकुो महान ् गौरव र हाॆा मानवीय कमजोर र दवुर्लताको 
बीचमा भएको मूख्य अन्तरलाई यशैयाको पःुतकले ूःततु गदर्छ (यशैया 
४०ले यस मािमलामा िवःततृ पमा वाख्या गदर्छ)। हामी घाँस जःतै सकेुर 
जान्छ  र फूल जःतो ओइलाउँछ , तर परमूभकुो वचन सधभिर रहन्छ 
(यशैया ४०:६-८)। हामी पापी, कमजोर,दवुर्ल, दु  र खराब भएतापिन 
परमूभकुो उ ार गन अनमुह सबै मानव जाितको िनिम्त उपलब्ध छ।  
यसमा कुनै जाित, वणर्, रा , नर वा नारी भ े भेद छैन। बाइबलमा उपलब्ध 
गराएको मिुक्त केवल इॐाएलीह को िनिम्तमाऽ होइन तर अयहूदी वा समःत 
मानव जाितको िनिम्त हो, जसले उहाँको करारालाई अ ाल्छन ् र उहाँको 
साबथको पालना गदर्छन ्(यशैया ५६)। 
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   पनु त्थानको आशा यशैयाको पःुतकमा उल्लेखनीय पमा फरािकलो 
छ। पिहला हामीले हेरेका बाइबलका लेखकह ले पनु त्थानको बारेमा चचार् 
गदार् ूायजसो आफ्नो व्यिक्तगत पमा र व्यिक्तगत ि कोणले ूःततु गरेका 
िथए (अय्यूब १९:२५-२७, भजन ४९:१५, भजन ७१:२०)। यशैयाले 
पनु त्थानको मािमलामा आफूलाईमाऽ होइन करारमा रहेका िवँ वासीह को 
समूहलाई समेतेका िथए (यशैया २६:१९)। 
    दु  र धमीर्को भिवंयको बारेमा उल्लेखनीय िभ ता भएको यशैया 
२६ले वणर्न गदर्छ। एकाितर दु ह  मरेकै मरै वा िचर िनन्िमा नै रहनेछन।् 
ितनीह लाई फेिर किहल्यै िबउँताउनेछैन वा हजार वषर्पिछ ितनीह लाई 
िबउँत्याइएतापिन ितनीह  फेिर मनछन ्र ितनीह को अिःतत्व नै िबलाउनेछन ्
(ूकाश २१:८)। ितनीह  पूरै नाश हनेुछन ्र ितनीह मा भएका सम्झनाह  
सदाको िनिम्त नाश हनेुछन ् (यशैया २६:१४)।  यस अंशले हामीलाई 
िसकाउँदछ िक मािनस मरेपिछ उसको आत्मा वा ूाण बाँचेर घिुमरहन्छ भ े 
अ ह को मनगढन्ते धारणालाई सरासर अःवीकार गदर्छ। दु ह को अिन्तम 
िबनाश जनु सहॐ वषर्पिछ हनेुछ ितनीह  पूरै जलेर न  हनेुछ भनेर ूभलेु 
उल्लेख गनुर्भएको छ। उहाँले ठोकुवा गरेर भ ु हनु्छ, "सवर्शिक्तमान ्परमूभ ु
भन् नहुनु् छ,  “त् यो िदन आउँदै छ,  त् यो िदनचािहँ आगोको भ ीजः तै जल् नेछ, तब 
सबै घमण् डी र दुं  ट मािनसह  परालजः तै हनेुछन ् र आइरहेको त् यो िदनले 
ितनीह लाई जलाइिदनेछ। त् यः तो हनेुछ िक न त जरा न हागँा नै रहनेछ।" 
मलाकी ४:१-२। 
   अक ितर हेदार् परमूभमुा आःथा, भरोसा, िन ा राखेर धमीर् भएर 
मरेकाह  पिन मतृ्यबुाट पनु त्थान हनेुछन,् तर ितनीह ले अनन्त जीवन 
पाउनको िनिम्त। यशैया २५:८मा यो वचन उल्लेख गिरएकोछ, 
"जाितह मािथ झिुन् डरहेको शोकको बादल उहाँले हटाइिदनहुनेुछ। सावर्भौम 
परमूभलेु सधभिरका लािग मतृ् यलुाई नाश गनुर्हनेुछ! उहाँले ूत् येकका 
आखँाबाट आसँ ुपिुछिदनहुनेुछ र सारा जगत ्मा आफ् ना ूजाले भोगेका बदनाम 
हटाइिदनहुनेुछ। परमूभ ुआफले यो कुरा भन् नभुएको छ!" यशैया २५:७-८। 
यशैया २६:१९मा यसरी लेिखएको छ, "तपाईंका मिरगएका मािनसह  फेिर 
िजउनेछन,्  ितनीह का शरीर जीिवत भई उठ् नेछन।् आफ् ना िचहानिभऽ 
सतु् नेह  सबै उठ् नेछन ् र आनन् दले गाउँनेछन।्टल् कने शीतले जिमनलाई 
ः वच् छ पारेझ परमूभलेु पिहले मरेकाह लाई फेिर जीिवत पानुर्हनेुछ।" 
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पनु त्थान भएका सबै धमीर् जनह  परमूभलेु सबै मािनसह को िनिम्त तयार 
पानुर्भएको भोजमा आनन्दसाथ सामेल हनेुछन ् (यशैया २५:६)। अिन्तम 
पनु त्थानमा सबै यगुमा मरेमा धमीर् जनह  र भी मा मरेका हाॆा िूयजनह  
परमूभकुो राज्यमा जम्मा हनेुछन।् 

तपाईँमा केही आशा छैन भनेर कल्पना गनुर्होस ्न त कुनै आँ वासन 
नै। हाॆो मतृ्य ुकेवल यस संसारमा हनेु अन्त्यमाऽ हो। अझ हामीभन्दा अिघ 
मरेका धमीर् जनह  सदाको िनिम्त अलप हनु्छन ् र सदाको िनिम्त मरेर 
जानेभएकोले हाॆो अिःतत्वको अथर् नै के होर भ  ेसोचमा तपाईँ हनुहुनु्छ रे। 
हामीमा भएको पनु त्थानको आशाको िवपिरत त्यो धारणा कःतो छ? 
 

५. धलुोमा सतु् नेह  

    नयाँ करारले मरेकाह को पनु त्थानको बारेमा धेरै चचार् गरेको हामी 
हेनछ । मरेकाह को पनु त्थान हनु्छ भ े मािमलामा परुानो करारले गरेको 
चचार् हामीले हेर् य । परुानो करारका पाऽह ले मरेकाह को पनु त्थान हनेुछ 
भ े कुरामा हामीले जःतै ितनीह  पिन आशावादी िथए। येशूको समयमा 
रहेकी माथार्मा त्यही आशा िथयो (यूह ा ११:२४)। त्यसको अथर् कितपय 
यहूदीह मा अिन्तम िदनमा पनु त्थान हनु्छ भ े कुरालाई िवँ वास गरेका 
िथए, तर कितपयले िवँ वास पिन गरेका िथएनन ्(ूिेरत २३:८)। 
    परुानो करारका अगमवक्ताह मा दािनएल पिन एक महान ्अगमवक्ता 
िथए। उनले पिन पनु त्थानमा आशा राखेका िथए। हेन ुर्होस,् दािनएल १२, "१ 
सतुी वः ऽ पिहरेका ः वगर्दूतले भन् दैगए, “त् यस बेला हाॆा मािनसह को रक्षा गन 
महान ्राजकुमार िमखाएल देखापनछन ्। तब यः तो स ं टको समय आउनेछ 
िक जाितजाितको सु  भएको समयदेिख त् यस बेलासम् म त् यः तो समय किहल् यै 
आएको िथएन। त् यो समय आउँदा परमेँ वरको पःु तकमा नाम लेिखएका ितॆा 
सबै मािनसह  बाँच् नेछन।् २ पथृ्वीको धलुोमा सिुतरहेका िभडह  उठ्नेछन,् 
कितले अनन् त जीवन पाउनेछन,्  कितले अनन् त दण् ड भोग् नेछन।् ३ ानी 
अगवुाह  आकाशमा चहिकलो ूकाशले चम् कनेछन।् अिन धेरै मािनसह लाई 
सकुमर् गनर् िसकाउनेह चािहँ ताराह झ सदा चम् कनेछन।्” ४ उनले मलाई भने, 
“हे दािनएल,  अब पःु तक बन् द गर र संसारको अन् त् य नआइन् जेल त् यसलाई 
मोहोर-छाप लाएर राख। त् यो समयमा धेरै जनाले आफ् नो ान बढाउन व् यथर्मा 
दौड-धूप गनछन।्”    ५ त् यसपिछ मैले नदीका दवैु िकनारमा एक-एक जना 
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मािनस उिभएको देख। ६ ती दईुमध् ये एक जनाले मािथल् लोपि  उिभरहेका सतुी 
कपडा पिहिरएका ः वगर्दूतलाई सोधे,  “यी अचम् मका कुराह  हनु कित समय 
लाग् ला?”   ७ उनले आफ् ना दवैु हात आकाशितर उचाले र अनन् त परमेँ वरको 
नाममा एउटा गम् भीर ूित ा गरे। मैले उनले यसो भन् दैगरेको सनु, “साढे तीन 
वषर् लाग् नेछ। जब यी सबै कुरा भइसकेका हनेुछन;्  तब परमेश ् वरको 
ूजामािथको अत् याचारको पिन अन् त् य हनेुछ।”   ८ उनले भनेका कुरा मैले सनु 
तर त् यसको अथर् बिुझन।ँ यसकारण मैले सोध,  “हजरु, यी सबै कुराको अन् त् य 
कः तो हनेुछ?”   ९ उनले उ र िदए, “दािनएल,  ितमी अब जानैपछर् िकनभने यी 
कुराह  गपु् तमै राख् नपुनछ र अन् त् य नआएसम् म यी लकुाएरै राख् नपुनछ। १० 
धेरै मािनसह  पिवऽ, िनं कल  र िनमर्ल पािरनेछन।् दुं  टह ले केही बझु् नेछैनन ्
र दुं  ट काम गिर नै रहनेछन।् ानीह ले माऽ यी कुरा बझु् नेछन।् ११ 
“दैिनक बिलदानह  रोिकएको िदनदेिख अथार्त ्भयानक नाशकतार्को िदन सु  
भएदेिख १२९० िदनह  िबितजानेछन।् १२ ती मािनसह  धन् यका हनु ्जसले 
१३३५ िदन िबतञु् जेलसम् म आफ् ना िवँ वास जोगाइराख् नेछन!्  १३ “अिन हे 
दािनएल,  ितमी अन् त् यसम् म िवँ वासयोग् य भइरह। त् यसपिछ ितमी मनछौ;  तर 
समयको अन् त् यमा ितमी आफ् नो इनाम िलन जीिवत भई उठ् नेछौ।”   
    दािनएल १२:१मा िमखाएललाई "महान ् राजकुमार" (नेपाली 
बाइबलमा ूधान ःवगर्दूत वा ूधान राजकुमार भनेर सम्बोधन गरेको छ। तर 
िक  जेम्स सिहत अिधकाँस अङ्मजेी बाइबलह मा महान ् राजकुमार भनेर 
सम्बोधन गिरएको छ-अनवुादक)। त्यो को हो भ े कुरामा धेरै िववादःपद 
छ। दािनएलले देखेका ूत्येक महान ्ःवप् नदशर्नको अन्त्यमा भी  र उहाँको 
राज्य ूकट हनेु कुराका चचार् गरेका छन।् दािनएल १२:१मा पिन त्यही अथर् 
लाग ुहनुपुदर्छ। दािनएलको पःुतकमा त्यही ईँ वरीय व्यिक्तलाई "सेनाह को 
राजकुमार" (दािनएल ८:११), "राजकुमारह का राजकुमार" (दािनएल 
९:२५) र अन्तमा "िमखाएल, महान राजकुमार" भनेर सम्बोधन गिरएको छ। 
त्यसैकारण, िमखाएल भनेर सम्बोधन गदार् भी लाई सम्बोधन गरेको भनेर 
हामीले मा ुपदर्छ। परुानो करारमा उल्लेख गिरएका पनु त्थानमा ूायजसो 
धमीर्ह को पनु त्थानको बारेमा चचार् गरेका िथए (अय्यूब १९:२५-२७, भजन 
४९:१५, भजन ७१:२०, यशैया २६:२०)। तर दािनएल १२मा दवैु धमीर् र 
अधमीर्ह को पनु त्थानको बारेमा चचार् गछर्न।् जब िमखाएल उिभन ुहनेुछ वा 
देखा पनुर्हनेुछ तब "अिघ नै मिरसकेकाह  मध् येबाट धेरै जना फेिर जीिवत 
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हनेुछन,्  कितले अनन् त जीवन पाउनेछन,्  कितले अनन् त दण् ड भोग् नेछन।्" 
दािनएल १२:२। 
   कितले यस पदमा येशूको दोॐो आगमनमा केही िनिँ चत 
मािनसह को िवशेष पनु त्थानको बारेमा चचार् गरेको छ भनेर अथर् लगाएको 
छ। ितनीह मा परमूभ ुू ित दवैु िन ावान र उहाँलाई िवश ् वास नगन वा 
िवँ वासघातीह  भनेर अथर् लगाएका छन।् 
    "िचहानह  खोले, र "पथृ्वीको धलुोमा सिुतरहेका िभडह  उठ्नेछन,् 
कितले अनन् त जीवन पाउनेछन,्  कितले अनन् त दण् ड भोग् नेछन।्" दािनएल 
१२:२। तीन ःवगर्दूतका सन्देशलाई िवँ वास गरेर मनह  िचहानबाट 
मिहिमत भएर पनु त्थान हनेुछन।् उहाँका व्यवःथा पालन गनह लाई 
परमूभकुा शािन्तको करारको बारेमा सु  पाउनेछन।् 'जसले उहाँलाई घोचे' 
(ूकाश १:७), जसले उहाँको धज्जी उठाए र बूसमा पीडादायी क  
भोिगहरेको येशूलाई िगल्ला गरे, उहाँको सत्य र उहाँका जनह लाई िहँॐात्मक 
िवरोध गनह को पनु त्थान हनेुछ। ितनीह ले उहाँको मिहमा देख् नेछन ् र 
उहाँका आ ाकारी र बफादारी भक्तह लाई गरेको सम्मान ितनीह ले देख् न 
पाउनेछन।्"-एलेन जी. ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ६४७बाट पान्तिरत। 
 

उपसंहार:  
थप जानकारी: एलेन जी. ाइट ारा िलिखत ूोफेटस एण्ड िक सको प.ृ 
७२२-७३३को "िभजनस ्अभ फ्यचुर ग्लोरी। 
   सबै पदाथर्ह  आटम वा अणहु बाट बिनएको हो, ितनीह मा ससाना 
परमाणहु  क्वाकर्  र लेपटन्स, जनु भौितक पदाथर्ह  िनमार्ण गन बःतहु  हनु ्
भनेर आधिुनक िव ानले िसकाउँदछ। यिद भौितक संसारका मूलमा क्वाकर्  र 
लेप्टनह  छन ्भने परमूभलेु ितनीह लाई सिृ  गनुर्हनेुले पनु त्थानमा पिन 
ितनीह लाई सिृ  गरेर हामीलाई पनु त्थान गनुर्हनेुछैन र? पनु त्थानको 
बारेमा धज्जी उडाउँदै िबलायतका ूख्यात नािःतक बशार्न्ड रसेलले सोधेका 
िथए, नरभक्षीह ले मािनसह लाई खाए भने ितनीह  के होला िकनभने ती 
मािनसह  नरभक्षीह को भाग बनेका छन।् त्यसबेला पनु त्थानमा को बौिर 
उठ्नेछन?् तर मान  परमूभलेु अण,ु परमाण,ु क्वाकर्  र लेप्टनसलाई 
अिःतत्वमा ल्याउन ु हनेुले हामीह को बारेमा जानकारी भएको आधारमा के 
उहाँले ती अण,ु परमाण,ु क्वाकर्  र लेप्टनसलाई पनुसिृ  गरेर हामीह को 
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पनुिनमार्ण गनर् सक्नहुु  र? खास गरेर भ े हो भने उहाँलाई सु को भौितक 
तत्वको आवँयक छैन। उहाँले जेबाट पिन हाॆो पनुिनमार्ण गनर् सक्नहुनु्छ। 
वा साँच्चै भन  भने नयाँ अण,ु परमाण,ु क्वाकर् , लेप्टनसलाई उहाँको मखुको 
बोिलबाट अिःतत्वमा ल्याउनभुएर त्यहाँबाट के उनी अिघ बढ्न सक्नहुु  र? 
जसरी उहाँले गनुर्भएतापिन सारा जगत सिृ  गनुर्हनेु परमूभलेु हामीलाई 
पनुसिृ  गनुर्हनेुछ, जनु मरेकाह को पनु त्थान गन ूित ा उहाँले गनुर्भएको 
िथयो। 
   "पिहलो पनु त्थानमा जीवन दाताले आफ्नो मोल ितरेर 
िक ुभएकाह लाई बोलाउनहुनेुछ। त्यसबेलासम्म जब िवजयको क्षण हुँदैन, 
जब तरुहीको अिन्तम आवाज सिुनन्दैन र अनन्त िवजयउल्लासको िनिम्त ठूलो 
जमातको पनु त्थान हुँदैन तबसम्म ूत्येक मरेका सन्तलाई सरुिक्षत रािखनेछ 
र बहमूुल्य िहराको पमा सरुक्षा िदएर राख् नेछन।् ती सबैको नाउँ 
परमूभलुाई थाहा भएको हनु्छ। ितनीह  बाँिचरहेको बेलामा मिुक्तदाताको 
शिक्त ितनीह मा िथयो र ितनीह ले ईँ वरीय ःवभावमा सहभागी भएका िथए, 
ितनीह  मरेतापिन ितनीह लाई मतृ्यबुाट उठाउनेछन।्"-एलेन जी. ाइटको 
िटप्पणी, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ४, प.ृ ११४३बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ. आकाशको नके्षऽ जगतमा खरब  खरब आकाशग ाह  छन,् ती िभऽ 

खरब  खरब ताराह  छन।् कितपय ती ताराह मा हाॆा सौयर्मण्डलामा 
महह  घिुमरहेको जःतै ितनीह मा महह  घिुमरहेका हनु्छन।् ती 
ताराह  सिृ  गनुर्हनेुमाऽ होइन ितनीह लाई सम्हािल राख् ने परमूभकुो 
अचम्मको शिक्तको बारेमा सोच्न ु होस।् त्यितमाऽ होइन ती ूत्येक 
ताराको नाउँ उहाँलाई थाहा छ ( भजन १४७:४)। त्यस अचम्मको 
वाःतिवकताले त्यही परमूभलेु मरेकाह को पनु त्थान गनुर्हनेुछ भनेर 
ूमािणत नगरेतापिन त्यस अचम्मको शिक्त भएको परमूभकुो हातमा 
पनु त्थानमाऽगनमाऽ होइन अ  अपार शिक्तह  छन ् भ  े कुरामा 
हामीले शङ् का गन कुनै ठाउँ छ त? 

आ. पौरािणक समयमा िवँ वासका साहसी बहादरुह को बारेमा िहॄू ११मा 
उल्लेख गिरएको छ। येशूको पनु त्थान हनु ु अिघ नै ती पाऽह मा 
आशाको बारेमा ान िथयो भनेर त्यस अध्यायले हामीलाई  कसरी 
िसकाउँदछ? 
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कथा ४ 

डकैतीमा परेको र आिशिषत भएको 
िरचाडर्, न्य ुिजलान्ड 

 

८१ वषर्को िरचाडर् न्य ु िजलान्डको सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्मा भखर्र सिरक भएका िथए। एक 
िदन उनको घरमा चोरह  पसेर उनलाई लटेुका 
िथए। तर उनको घरमा डकैती गदार् उनको िवँ वास 
झन बढेकोमाऽ होइन चोरह लाई येशूको बारेमा 

सनुाउने अवसर पिन उनलाई िमलेको िथयो। 

  न्य ु िजलान्डको उ रमा रहेको ानजरेइ सहरमा िरचाडर्को घर छ। 
एक रात उनको घर तीन जना यवुाह ले फोडे। िरचाडर् मःतसँग िनन्िामा 
िथए जब एक जना चोर उनी सतेुको कोठाको झ्यालबाट िभऽ पसे र 
अ ह को िनिम्त अगािडको ढोका खोिलिदयो। ूायजसो िरचाडर् सतु् नेबेलामा 
अिलकती केही आवाज आयोिक उठ्थे, तर त्यसबेला उनी मःतसँग सिुतरहेका 
िथए। दईु जना १६ वषर् र एक जना १४ वषर्को केटाह ले उनको घर 
लटुदा पिन उनलाई थाहा िथएन। 

   अिन बाथ म जान उनी उठे। केटाह ले उनलाई वाःता गरेन। 
उनी बाथ मबाट आफ्नो औ ानमा फेिर फकर सतेु। उनले ितनीह लाई 
देखेको िथएन। केटाह ले उनको गराजमा रहेको कार हाँकेर लगे। रातमा 
कारको टायरले आवाज िनकाल्दै डगरुाए। तर िछमेकीले त्यो आवाज सनु्यो, 
अिन िरचाडर्को ढोकामा ढकाउन पगु्यो। उसले धेरै ढकढकाएपिछ िरचाडर् 
व्युिँझए। हतास िनराश हनुकुो स ा आफ्नो गराज खाली भएकोमा उनलाई 
राहतको महससु भयो। उनलाई केही हानी नभएकोले परमेँ वरले सरुक्षा 
गनुर्भएकोमा उनी खशुी िथए। 

   बीस िमनेट पिछ उनको घरमा पिुलसह  आए। ितनीह ले 
िरचाडर्लाई कार फकार्ए त्यसिभऽ कारका साँचोह  िथए। अिन कुकुरह को 
सहयोगले ती केटाह को घरमा ती पिुलसह  गए। ितनीह को घर केवल २ 
िकलोिमटरमाऽ टाढा िथयो। िरचाडर्को चोिरएको सामान पिुलसह ले फकार्इ 
िदए। इलेक्शोिनक टाबलेट, िबजलुीबाट चल्ने रेजर र पैसाको वालेट उनलाई 
िदए। तर यो त कथाको अन्त्य होइन। 

  केटाह लाई सजाय ँ िदन िरचाडर् ितनीह को घरमा तीन पल्ट गए। 
ितनीह को पृ भिूम थाहा पाएर िरचाडर् छक् क परेका िथए। ितनीह का 
बाबआुमाह  ससुमाचारीय कायर्बममा सिरक भएका िथएन। ितनीह  बज्यै र 
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काकीह को घरमा बःदथे। जब केटाह ले अिलकती पिन अिभमान नदेखाएर 
िरचाडर्सँग माफी मागे उनको मन छोएको िथयो। 

  "यो ितमीह को पिहलो डकैती हो।  ितमीह ले जे गर् यो त्यो मलाई 
मन परेको छैन। तर ितमीह को िब मा म केही गनर् चाह । म 
ितमीह लाई माफ िदन्छु। म आशा गछुर् िकन ितमीह ले फेिर त्यसो 
नगरोस।् ितमीह ले पाठ िसक्यौ होला। ितमीह बाट क्षतीपूितर् मलाई चाह ," 
िरचाडर्ले केटाह लाई सनुाए।  

   तर केटाह ले आफूह ले गरेको गल्तीलाई सच्याउन चाहेका िथए। 
एक जना केटाले िरचाडर्को बाटो सफा गिरिदयो। िरचाडर्को लािग केक बनाएर 
िदयो। अक  िदन पिुलस अिफसरले एउटा खाममा ३६० डलर जितको पैसा 
िलएर आयो। 

  "मलाई सोधभनार् चािहँदैन," पिुलस अिफसरलाई िरचाडर्ले भने। तर 
त्यो पैसा त्यस केटाबाट हो जसले उनलाई र उनको बाजेलाई अ ालो मारेका 
िथयो। यो उसको कोहा वा उपहार हो। यो न्य ु िजलान्डको मोरी जाितको 
चलन अनसुार िथयो। 

  िरचाडर्ले त्यस केटाको बाजेलाई लामो पऽ लेखे। असल बाजे 
भएकोले उनले धन्यवाद िदएका िथए। 

   िरचाडर्को  तीन पल्टको भेटमा ती केटाह  अब द:ुख निदने भएका 
िथए। पिुलसले ितनीह को नाउँ अपराधीह को नाउँबाट मेटाए। 

  िरचाडर् िटकपु ा एडभेिन्टःट चचर्मा उनको घर फोनुर्भन्दा केही िदन 
अिघमाऽ सिरक भएका िथए। यो लफडाले उनको िवँ वास बढायो भनेर 
चचर्मा उनले सनुाए। 

    जब उनको घरमा चोरी भयो तब उनले चोरह लाई नदेख् न ुउनको 
िनिम्त अचम्मको काम िथयो। उनको मटुु कमजोर िथयो। दईु वषर् अिघमाऽ 
उनलाई दयघात भएको िथयो। 

   "ूायजसो अलकित िखिटक् क भयो िक म ब्युिँझन्थ। ८० वषर्को 
उमेरदेिखमा म एक्लै भएकोले रातमा के हनु्थ्यो त्यसूित म चनाखो हनु्थ। 
त्यस िदन मलाई परमेँ वरको मिहमा, ूमे र कोमलताले छोपेको िथयो भ े 
कुरामा म िववाद गनर् चाह । त्यस रात यिद मैले ती केटाह लाई देखेको 
भए म दयघात भएर मथ," उनले सनुाए। 

   उनले ती केटाह सँग हेमचेम गनर् र उत्साह िदन पाएकोमा आफू 
आिशिषत भएकोपिन उनले भने। 

  "अचम्म तिरकाले परमेँ वरको िनगाहा ममािथ भएकोले त्यसबेलादेिख म 
इसाई कदममा अत्यन्तै खशुी भएर िहँिडरहेको छु," उनले बताए। 

-मेरी एलेन हाक् को 

५६-२ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


