
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : म ी २७:६२-६६, यूह ा १०:१७,१८, म ी 
२७:५१-५३, यूह ा २०:११-२९ र १ कोरन्थी १५:५-८। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "जब मैले उहाँलाई देख, तब म मरेतलु् य भएर 
उहाँका पाउमा पर। तर उहाँले आफ् नो दािहने बाहलुी यसो भनेर ममािथ 
राख् नभुयो,  “नडराऊ, आिद र अन् त् य र जीिवतचािहँ म नै हुँ। म मरेको िथए।ँ 
हेर, म सदासवर्दाको िनिम् त जीिवत छु, अिन मतृ् य ुर पातालका साँचाह  मिसत 
छन ्।" ूकाश 1:17-18।  

इसाई आःथाको केन्ििवन्द ु नै येशूको पनु त्थान हो। पावलले यस 
िवषयमा धेरै ूभावकारी पमा व्यक्त गदर्छन,् "यिद मतृकह को पनु त् थान 
नहनेु भए ता भीं ट पिन मतृकबाट जीिवत पािरनभुएन। भीं ट पनुजीर्िवत 
पािरनभुएन भने ितमीह को िवँ वास व् यथर् छ,  र ितमीह  अझसम् म आफ् ना 
पापमा नै छौ।  तब त भीं टमा सिुतगएकाह  पिन नं ट भएका छन ्।" 1 
कोरन्थी 15:16-18। यसको बारेमा अझ िवःततृ छलफल अक  अध्यायमा 
गनछ । 
  येशूको मतृ्यमुा पावलले जित जोड िदएतापिन र यो कितको मह वपूणर् 
भएतापिन-"िकनिक ितमीह सँग हुँदा येशू भीं ट र उहाँलाई बूसमा टाँगेका 
कुराबाहेक अ  केही नजान् ने नै मैले िनँ चय गरेको िथए।ँ" 1 कोरन्थी 
2:2"-यिद उहाँको पनु त्थान भएन भने उहाँको मतृ्यलेु हामीलाई केही फाइद 
िदँदैन। त्यसैकारणले, इसाई आःथा र मिुक्तको योजनाको िनिम्त येशूको 
पनु त्थान अत्यन्तै िनणार्यक िवषय मा ु पदर्छ। 
   य िप, हामीलाई यो बझु्न गार् हो छ िक कितपय धरुन्धर इसाई 
िव ानह ले येशूमा मरेकाह  ःवगर्को रमाहतमा आनन्द मनाइरहेका छन ् र 

७ मृ यपुिछ येशू ख्री टको 
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ितनीह  ूभसँुग घरमा छन ् भनेर िसकाउँदछन।् यिद येशूको पनु त्थानको 
साथै हाॆो पिन पनु त्थान हनेु कुरो असाध्यै मह व छ भने धमीर् मािनस 
मरेपिछ िसधै ःवगर्मा जान्छ भ े ूायजसो सबै इसाईह ले (कितपय अ  
धमर्ह ले पिन) िसकाइरहेको र ूचार गिररहेको ओिचत्य के छ? 
   अ ह ले जे िवँ वास गरेतापिन वा िसकाएतापिन येशूको पनु त्थान र 
त्यसलाई िवँ वास गन िच बझु्दो ूमाण उहाँले िदनभुएको िवषयमा यस 
अध्यायमा हामी हेनछ । 
 

१. टाँचा लगाइएको िचहान 
     बूसमा मनुर्भएपिछ येशूको लआय पूरा भइसक्नपुदर्थ्यो (वा असफल 
पिन हनु सक्दथ्यो)। यहूदाले येशूलाई िवँ वासघात गनर् उक्साएको काममा 
सैतान सफल भएको िथयो (लूका २२:३,४, यूह ा १३:२६,२७)। यहूदी 
धमर्गु ह  र मूल परुोिहतलाई पिन येशूको मतृ्यकुा माग गराउन सैतानले 
सफल भिूमका खेलेको िथयो (म ी २६:५९, २ ७:२०)। येशूलाई पबेपिछ 
उहाँका सबै चेलाह  उहाँलाई छोडेर भागभाग भएका िथए (म ी २६:५६) र 
अझ चेलाह का ूवक्ता पऽसुले त झन तीन पल्ट येशूलाई िचनैकै छैन भनेर 
िकिरयानै खाएका िथए (म ी २६:६९-७५)। अब येशूलाई च ान फोडेर 
बनाएको िचहानमा रािखएको िथयो र त्यस िचहानको मखु ठूलो च ानले 
ढाकेको िथयो। येशूको लासमा कसैले गडबड नगरोस ् भनेर तत्कािलन 
शिक्तशाली रोमी साॆाज्यको टाँचा लगाएको िथयो र िचहानलाई सरुिक्षत पानर् 
रोमी िसपाहीहँ ले पहरा िदइरहेका िथए (म ी २७:५७-६६), साथै अ ँय 
दु  आत्माह ले पिन हेिररहेका िथए। "यिद सकेको भए सैतानले येशूलाई 
सधभिर िचहानमै थु  चाहेको िथयो।"एलेन जी ाइट, मान्यिुःबप्ट िरिलजेज, 
ठेली १२, प.ृ ४१२बाट पान्तिरत। 
   आफ्नो सांसािरक सेवाकायर्मा येशूले आफ्नो मतृ्यकुो बारेमामाऽ होइन 
उहाँको पनु त्थानको बारेमा पिन मािनसह लाई सनुाउनभुएको िथयो। पिुवर्य 
भाषाको शैलीमा कुनै पिन िदनको भागलाई एक िदन नै भिनन्छ। त्यसकै 
अनसुार येशूले भ ुभएको िथयो जसरी योना तीन िदन तीन रात ठूलो माछाको 
पेटमा िथए त्यसरी नै पथृ्वीको मटुुमा मािनसको पऽु पिन तीन िदन तीन रात 
रहनेछन ्(म ी १२:३ ९,४०)। अक  फेरा येशूले ठोकेरै भ ुभएको िथयो िक 
उहाँलाई मािरनेछ र तेॐो िदनमा उहाँ फेिर बौिर उठ्नेछन ् (म ी १६:२१, 
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१७:२२,२३, २०:१७-१९)। मूख्य पूजाहारीह  र फिरसीह ले उहाँको ती 
भनाइह को बारेमा सजग भएका िथए र उहाँको पनु त्थान नहोस ्भनेर रोक्न 
ितनीह ले कदम चालेका िथए। 
   म ी २७:६२-६६ पढ्नहुोस।् त्यहाँ भएका िबयाकलापह ले पिछ 
संसारलाई येशूको पनु त्थानको अझ ब ढी ूमाण भएको कसरी देखाइएको 
िथयो? हेन ुर्होस,् "62 भोिलपल् ट,  अथार्त ् तयारीको िदनको भोिलपल् ट,  मखु् य 
पूजाहारीह  र फिरसीह  िपलातसकहा ँ भेला भए, 63 र भने, “हजूर, हामीलाई 
याद छ,  िक त् यस ठगाहाले िजउँदो छँदा, ‘तीन िदनपिछ म फेिर उ  नेछु’ भनेको 
िथयो। 64 यसकारण तेॐो िदनसम् म त् यो िचहान सरुिक्षत राख् नलाई हकुुम 
गनुर्होस ्,  नऽता त् यसका चेलाह ले आएर त् यो चोरेर लैजालान ्,  र ‘त् यो त 
मरेकोबाट जीिवत भई उ ो’  भनेर मािनसह लाई भन् नेछन ्,  र त् यो पिछल् लो 
धोका पिहलोभन् दा अझ नराॆो हनेुछ।”    65 िपलातसले ितनीह लाई भने, 
“ितमीह को आफ् नै पहरा छँदैछ। जाओ,  ितमीह ले सकेसम् म सरुिक्षत राख।” 
66 तब ितनीह ले गएर ढु ामा मोहोर लाए,  र पहरादारह  खटाएर िचहान 
सरुिक्षत राखे।" म ी 27:62-66।  
   येशूलाई िचहानमा ताल्चा लगाएर उहाँले मतृ्यमुािथ िवजय नग न ्भ े 
सबै सरुक्षा नीितह  अपनाएका िथए। सैतानका दु  ःवगर्दूतह ले पिन सरुक्षा 
टोलीलाई साथ िदइरहेका िथए। िचहानलाई कसैले छुन नसकोस भनेर 
तत्कािलन िवँ व साॆाज्यको टाँचा वा लालमोहर लगाइएको िथयो। ती सबै 
सरुक्षा कदमह  येशूको पनु त्थान किहल्यै नहोस ्भनेर चािलएको िथयो। 
   येशूलाई िचहानमै रािखछोड्न चाहने मािनसह ले येशूका आँ चयर् 
कामह  सनेुका िथए र देखेका पिन िथए। तैपिन येशूको िचहानमा सरुक्षा 
फौज राखेर धेरै आँ चयर् काम गन येशू पनु त्थान हनुबाट रोक्न ितनीह को 
कःतो आटँ! फेिर िचहानकै विरपिर सरुक्षा फौज राख् नकुो कारण के िथयो त? 
चेलाह ले येशूको शरीरलाई चोरेर उहाँ मतृ्यबुाट बौिर उठ्नभुयो भनेर दावी 
गलार्न भनेर रे! जब मािनसह ले सोध्लान ्पनु त्थान हनुभुएको येशू खोइ त? 
हाॆो कुरोमाऽ सनु भनेर ती पूजारी र धमर्गु ह ले भ ेछन ्रे! 
  अ  जेभएतापिन नभएतापिन ती यहूदी धमर्गु , फिरसी पिण्डत र मूल 
पजुारीह  येशूको मतृ्यपुिछ पिन कित ऽिसत भएका िथए भनेर ितनीह को 
चितर्कलाले देखाएको िथयो। ितनीह  धमर्शा का िव ानह  िथए र 
भिवंयवाणीह ूित पिन ितनीह को ान राॆ ै िथयो। त्यसैकारण ितनीह को 
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अन्तरिववेकमा येशूको पनु त्थान हनेुछ भ े कुरामा ितनीह लाई थाहा पाएकै 
कारण ितनीह  डराएको हनुपुछर्। 
 

२. "उहाँ त बौिर उठ्नभुयो!" 
    सैतान र उसका दु  शिक्तह मािथ येशूले िवजय पाउनभुयो भनेर 
बूसले देखाएको िथयो भने िर ो िचहानले त्यसलाई अनमुोदन गरेको िथयो। 
"जब येशूलाई िचहानमा रािखयो तब सैतानले आफू िजत्यो भनेर खिुशयाली 
मनाएको िथयो। मिुक्तदाता जीिवत नहोस ्भ े सैतानले आशा गनर् आटँ गरेको 
िथयो।  येशूको शरीरलाई दावी गरेर िचहानको विरपिर सरुक्षा फौज राखेको 
िथयो। उसले येशूलाई कैदी बनाउन खोजेको िथयो। जब ःवगर्को दूत 
िचहानको ढोकामा उिभन्दा सैतानका दूतह  भागेकोले ितनीह सँग ऊ असाध्यै 
िरसाएको िथयो। जब येशू िचहानबाट िवजयी भएर आउनभुयो तब उसलाई 
थाहा भयो िक उसको राज्य अव खतम भयो र आिखरमा उसको मतृ्य ुिनि त 
िथयो।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ ७८२बाट पान्तिरत। 
भी को मानवता मरेको िथयो तर उहाँको ईँ वरीयता मरेको िथएन। उहा ँ
परमेँ वर हनुभुएकोले उहाँमा मतृ्यकुो साङ्लालाई तोड्ने शिक्त िथयो। 
   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् येशूको पनु त्थानमा िसधै को समावेश 
भएका िथए? हेन ुर्होस,् "1 शबाथपिछ,  साताको पिहलो िदन िरमिरम उज् यालो 
हुँदा मिरयम मग् दिलनी र अकीर् मिरयम िचहान हेनर् आए। 2 ठूलो भकूम् प गयो, 
िकनिक परमूभकुा एउटा दूत ः वगर्बाट तल ओल,  र आएर ढु ो हटाएर 
त् यसमािथ बसे। 3 ितनको प िबजलुीजः तो र पोशाक िहउँजः तो सेतो िथयो। 
4 ितनको डरले ती पहरादारह  थरथर काँपे,  र मरेतलु् य भए। 5 तर 
ः वगर्दूतले ती ः ऽीह लाई भने,  “ितमीह  नडराओ,  िकनभने मलाई थाहा छ, 
ितमीह  बूसमा टाँिगनभुएको येशूलाई खोज् दैछौ। 6 उहाँ यहाँ हनुहुनु् न, िकनिक 
उहाँले भन् नभुएबमोिजम उहाँ जीिवत भई उ  नभुएको छ। आओ,  उहाँलाई 
रािखएको ठाउँ हेर।" म ी 28:1-6, "17 िपताले मलाई यसैकारण ूमे 
गनुर्हनु् छ,  िकनिक म आफ् नो ूाण फेिर िफतार् िलने हेतलेु अपर्ण गछुर्। 18 
कसैले मबाट मेरो ूाण िलन सक् दैन, तर म आफ् नै इच् छाले आफ् नो ूाण अपर्ण 
गदर्छु। आफ् नो ूाण अपर्ण गन अिधकार मिसत छ, अिन फेिर िलने अिधकार 
पिन मिसत छ। यो आ ा मैले मेरा िपताबाट पाएको छु।” यूह ा  10:17-18 
र "तर यिद येशूलाई मरेकाबाट जीिवत पानुर्हनेुका आत् मा ितमीह मा वास 
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गनुर्हनु् छ भने, भीं ट येशूलाई मरेकाबाट जीिवत पानुर्हनेुले नै ितमीह मा वास 
गनुर्हनेु उहाँका आत् मा ारा ितमीह का मरणशील शरीरलाई पिन जीवन 
िदनहुनेुछ।" रोमी  8:11। 
  सामिरया-पिरयामा आफ्नो सेवाकालमा येशूले भ ुभएको िथयो िक 
आफ्नो जीवन िव ाउन र त्यसलाई उठाउन शिक्त तथा अिधकार आफूसँग 
िनिहत भएको िथयो (यूह ा १०:१७,१८)। माथार्लाई उहाँले भ ुभएको िथयो, 
"पनु त्थान र जीवन मै हुँ" (यूह ा ११::२५)। अ  अंशह मा उहाँको 
पनु त्थान परमेँ वरको काम िथयो भनेर लेिखएको छ ( ूिेरत २:२४, रोमी 
८:११, गलाती १:१, िहॄू १३:२०)। परमेँ वरको शिक्तशाली ःवगर्दूत पिन 
त्यस मिहिमत घट्नामा समावेश भएका िथए। 
   फेिर त्यसैबखत, येशूको िव मा लािगरहन यहूदी धमर्का अगवुाह ले 
मूखर् र वेकारको ूयास गिररहेका िथए भनेर म ी २८:११-१५मा उल्लेख 
गरेको छ। िचहानमा जे जे भयो सो रोमी सरुक्षा फौजले ती  धािमर्क 
अगवुाह लाई सनुाएका िथए (म ी २८:११)। त्यसको अथर् ती िसपाहीहँ ले 
येशूको पनु त्थान भएको देखेका िथए। नभए जे जे भयो सो ितनीह ले 
बताएको अथर् के हो त? ःवगर्बाट ःवगर्दूत आए, च ानलाई हताए, अिन 
त्यसमािथ बसे। अिन ती सरुक्षा गन िसपाहीहँ  मूच्छार् भए। ितनीह  अचेत 
भएको बेलामा ःवगर्दूतले वा चेलाह ले येशूको शरीर िलएर गए वा कसैले 
चोर् यो भ े षडयन्ऽमूलक कुरा ती धमर्गु ह ले फैलाएका िथए। जे भएतापिन 
िचहानमा येशूको शरीर िथएन। 
  ःवगर्बाट ःवगर्दूत आउन,ु डरले िसपाहीहँ  मचु्छार् पनुर् र िचहान िर ो 
हनुकुो ूमाणले ती धमर्गु ह  येशूूित नॆ हनुपुन िथयो। तर ितनीह  झन 
कठोर भएर ती िसपाहीहँ लाई धेरै पैसा घसु ख्वाएर चपु लगाउन िदयो (म ी 
२८:१२)। ितनीह ले घसु ख्वाउनकुो अथर् िसपाहीहँ ले ितनीह लाई जे जे 
भन्यो त्यसले ितनीह को िदमाग गिहिर पमा खलबिलएको िथयो। ती 
िसपाहीहँ ले खास के भने त? येशूको  पनु त्थान। 

कितले भन्छन ् िक येशूको पनु त्थान भएको देख् नेमा पिहलो रोमी 
िसपाहीहँ  िथए। िकन? यसको खास अथर् के हो त? के ससुमाचार 
अन्यजाितह मा ूचार गिरनपुन होइन त? 
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३. उहाँसँग धेरै बौिर उठे 
     "त् यसै घड़ी मिन् दरको पदार् टुप् पादेिख फेदसम् म दईु भाग भएर च् याितयो, 
र जिमन काँप् न लाग् यो, र च ानह  फुटे। िचहानह  उघािरए, र सिुतगएका धेरै 
सन् तह का मतृ शरीर जीिवत भई उठे,  र ितनीह  िचहानह बाट िनः के,  र 
मतृकबाट येशूको पनु त् थान भएपिछ ितनीह  पिवऽ सहरमा ूवेश गरे र 
धेरैकहाँ देखा परे।" म ी  27:51-53। येशूको पनु त्थान र यसको उपलब्धी 
के भएको िथयो भनेर यस अचम्मको िववरणले हामीलाई के िसकाउँदछ? 

येशूको मतृ्य ु भयो भनेर भकूम्पको िचन्हले देखाएको िथयो (म ी 
२७:५०, ५१), उहाँको पनु त्थानमा अक  िचन्ह भएको िथयो (म ी 
२८:२)। जब येशू मनुर्भयो त्यही क्षण, "मिन् दरको पदार् टुप् पादेिख फेदसम् म 
दईु भाग भएर च् याितयो, र जिमन काँप् न लाग् यो, र च ानह  फुटे। िचहानह  
उघािरए, र सिुतगएका धेरै सन् तह का मतृ शरीर जीिवत भई उठे, र ितनीह  
िचहानह बाट िनः के,  र मतृकबाट येशूको पनु त् थान भएपिछ ितनीह  पिवऽ 
सहरमा ूवेश गरे र धेरैकहाँ देखा परे।" म ी   27:51-53। ती सन्तह  
मिहिमत भएर पनु त्थान भएका िथए। ितनीह  येशूको पनु त्थानको गवाही 
भएका िथए। येशूको दोॐो आगमनमा हनेु पनु त्थान कसरी हनु्छ भनेर 
ितनीह को पनु त्थानले देखाएको िथयो। येशूको पनु त्थानपिछ धेरै 
यहूदीह लाई उहाँको पनु त्थानको ूमाण ूभावकारी पमा िदएका िथए तािक 
ितनीह ले उहाँको पनु त्थानलाई िवँ वास ग न ् र उहाँलाई मिुक्तदाता भनेर 
ितनीह ले महण ग न।् पूजारीह समेत गरेर धेरैले उहाँलाई िवँ वास गनर् 
पगेुका िथए (ूिेरत ६:७)। 
    "आफ्नो सेवाकालमा येशूले मरेकाह लाई जीवन िदनभुएको िथयो। 
उहाँले नाइन सहरको िवधवीको छोरालाई बौरीउठाउनभुएको िथयो, र यहूदी 
सभाघरको अध्यक्षकी छोरी र लाजरसलाई पिन बौरीउठाउनभुएको िथयो। तर 
ितनीह  अिवनाशी शरीर िलएर बौरी उठेका िथएनन।् तर जब येशूको 
पनु त्थानपिछ िचहानबाट उठेका मािनसह  अनन्त जीवनको िनिम्त पनु त्थान 
भएका िथए। येशूले मतृ्य ु र िचहानलाई िजत् नभुयो भनेर ितनीह  उहाँको 
परुःकारःव प ःवगर्मा गएका िथए।.....ितनीह  सहरमा गएर धेरैकहाँ देखा 
परेका िथए। भी को पनु त्थान भयो र उहाँसँगै ितनीह को पिन पनु त्थान 
भयो भनेर ितनीह ले घोषणा गरेका िथए। यसरी पनु त्थानको पिवऽ सत्यले 
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अमरत्व ूाप् त गरेको िथयो।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ 
७८६बाट पान्तिरत। 
   मानवीयताको आधारमा भ े हो भने मूख्य पूजारीह  र यहूदी धमर्का 
अगवुाह मा धेरै फाइदाह  िथए। ितनीह मा रा को धािमर्क अिधकारको 
शिक्त िथयो। ितनीह  रोमी ूशासकह  र आमजनतालाई आफ्नो षडयन्ऽमा 
समावेश गनर् सफल भएका िथए। तर ितनीह ले एउटा कुरोचािहँ िवस िक " 
मािनसह का राज् यमािथ सव च् चकै सवार्िधकार छ र उहाँले इच् छा गनुर्भएको 
कसैलाई पिन ती राज् यह  िदनहुनु् छ।” दािनएल  4:32। पनु त्थान भएका 
सन्तह ले ती पजुारी र यहूदी धमर्का अगवुाह  कित झटुा रहेछन ् र 
ितनीह को ान पिन कितको बेकार रहेछन ्भने देखाएका िथए। 
  यस पितत संसारमा हामी बाँचीरहेका छ  र संघषर् गिररहेकाछ । य िप 
जितसकैु कामकुरो आिद खराब भएतापिन अन्तमा आएर परमेँ वरले नै 
िजत् नहुनेुछ भ  ेकुरोमा हामी कसरी ढुक् क हनेु? 
 

४. पनु त्थान हनुभुएको येशूलाई देख् नेह को साक्षीह  

   जब चेलाह ले पनु त्थान हनुभुएको येशूलाई भेट्नेिबि क् कै ितनीह को 
ूितिबया कःतो िथयो? हेन ुर्होस,् "1 हप् ताको पिहलो िदन िबहान अधँ् यारो छँदै 
मिरयम मग् दिलनी िचहानमा आइन ्, र ितनले ढु ा िचहानबाट हटाइएको देिखन ्। 
2 ितनी िसमोन पऽसु र येशूले माया गनुर्हनेु अक  चेलाकहाँ दगरेुर गइन ्,  र 
ितनीह लाई भिनन ्,  “ितनीह ले ूभलुाई िचहानबाट बािहर लगेछन ्,  र उहाँलाई 
कहाँ राखेका छन ्,  सो हामी जान् दैन ।”   3 तब पऽसु र अक  चेला बािहर 
िनः केर िचहानितर गए। 4 ती दवैु सँगसँगै दगरेु,  तर अक  चेला पऽसुलाई 
उिछनेर िचहानमा अगािड आइपगु् यो। 5 िचहानिभऽ िनहरेुर हेदार्,  ितनले अिघ 
बे॑ेका सूती कपड़ाह  माऽ पिड़रहेका देखे, तर ितनी िभऽ पसेनन ्। 6 िसमोन 
पऽसु त् यसको पिछपिछ आए,  र िचहानिभऽ पसे, अिन ितनले पिन मलमलका 
बे॑ने कपड़ाह  माऽ त् यसै पिड़रहेका देखे। 7 उहाँको िशरमा बाँिधएको 
मालचािहँ मलमलका कपड़ाह सँग िथएन,  तर अलग् गै एक ठाउँमा प ाएर 

रािखएको िथयो। 8 तब िचहानमा पिहले आइपगु् ने अक  चेला पिन िभऽ पसे, र 
त् यो देखेर ितनले िवँ वास गरे। 9 िकनभने ितनीह ले उहाँ मतृकबाट जीिवत 
भई उ  नपुछर् भन् ने धमर्शाः ऽको वचन अिहलेसम् म बझेुका िथएनन ्। 10 
त् यसपिछ ती चेलाह  आफ् ना घर फक। 11 तर मिरयम िचहान बािहर दैँ 
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उिभरहेकी िथइन ्। ितनले दैँ िचहानितर िनहरेुर हेिरन ्, 12 र जहाँ येशूको मतृ 
शरीर रािखएको िथयो,  त् यहाँ सेता वः ऽ लाएका दईु ः वगर्दूतह लाई, एक जना 
िशरितर र अकार् पाउितर बिसरहेका ितनले देिखन ्। 13 उनीह ले ितनलाई 
भने,  “नारी,  िकन न् ौ?”  ितनले उनीह लाई भिनन ्,  “ितनीह ले मेरा ूभलुाई 
लगेछन ्, र उहाँलाई कहाँ राखेका छन ्, म जािन् दन।ँ” 14 यी कुरा भनेर ितनी 
पिछिल् तर फिकर् न ्, र ितनले येशूलाई उिभरहनभुएको देिखन ्, तर येशू नै हनुहुनु् छ 
भनी िचिननन ्। 15 येशूले ितनलाई भन् नभुयो,  “नारी,  ितमी िकन दैँ ौ? 
कसलाई खोज् ौ?”ितनले उहाँलाई माली भन् ठानेर भिनन ्,  “हजूर,  तपाईंले 
उहाँलाई यहाँबाट लैजानभुएको भए, कहाँ राख् नभुएको छ मलाई भन् नहुोस ्, र म 
उहाँलाई लैजानेछु।”  16 येशूले ितनलाई भन् नभुयो, “मिरयम!”  

ितनले फकर उहाँलाई िहॄूमा भिनन ्,  “रब् बोनी,” अथार्त ् “हे गु ज् यू!”  
17 येशूले ितनलाई भन् नभुयो, “मलाई नछोऊ,  िकनभने म अिहलेसम् म िपताकहाँ 
गएको छैन।ँ तर मेरा भाइह कहाँ गएर ितनीह लाई भिनदेऊ,  ‘मेरा िपता र 
ितमीह का िपता, र मेरा परमेँ वर र ितमीह का परमेँ वरकहाँ गइरहेछु’।”  18 
मिरयम मग् दिलनी गइन ्,  र चेलाह लाई सनुाइन ्,  “मैले ूभलुाई देख।”  अिन 
उहाँले भन् नभुएका कुरा ितनीह लाई ितनले भिनिदइन ्।  19 त् यही िदन, अथार्त ् 
हप् ताको पिहलो िदनको साँझ, जब यहूदीह को डरले चेलाह  ढोकाह  बन् द 
गरेर िभऽ बसेका िथए, येशू आएर ितनीह का माझमा उिभनभुयो, र ितनीह लाई 
भन् नभुयो, “ितमीह लाई शािन् त!” 20 यित भनेर उहाँले ितनीह लाई आफ् ना हात 
र कोखा पिन देखाउनभुयो। ूभलुाई देखेर चेलाह  अित खशुी भए। 21 तब 
येशूले फेिर ितनीह लाई भन् नभुयो,  “ितमीह लाई शािन् त! जसरी िपताले मलाई 
पठाउनभुयो,  त् यसरी म पिन ितमीह लाई पठाउँदछु।”  22 अिन यित भनेर 
उहाँले ितनीह मािथ ँ वास फुकेर भन् नभुयो, “पिवऽ आत् मा लेओ। 23 जसका 
पाप ितमीह  क्षमा गछ , ितनीह लाई क्षमा हनु् छ, र जसका पाप ितमीह  क्षमा 
गदनौ क्षमा हनेुछैन। 24 येशू आउनहुुँदा बा॑ जनामध् ये एक जना,  िददमुस 
भन् ने थोमाचािहँ,  ितनीह सगँ िथएनन ्। 25 यसकारण अ  चेलाह ले ितनलाई 
भने, “हामीले ूभलुाई देख् य ।” तर ितनले उनीह लाई भने, “जबसम् म म उहाँका 
हातमा कीलाह का डोब देिख् दन,ँ  र कीलाह का डोबमा मेरा औलँा हािल् दन,ँ 
उहाँको कोखामा मेरो हात हािल् दन,ँ तबसम् म म िवँ वास गनछैन।ँ”   26 आठ 
िदनपिछ उहाँका चेलाह  फेिर घरिभऽै िथए। थोमा पिन ितनीह सगँ िथए। 
ढोकाह  बन् द िथए, तर येशू िभऽ ूवेश गनुर्भयो, र माझमा उिभएर भन् नभुयो, 
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“ितमीह लाई शािन् त!” 27 तब उहाँले थोमालाई भन् नभुयो,  “ितॆो औलँा यहाँ 
राख, र मेरा हातह  हेर। ितॆो हात बढ़ाएर मेरो कोखामा हाल। श ा नगर, 
तर िवँ वासी होऊ।”  28 थोमाले उहाँलाई भने, “मेरा ूभ,ु र मेरा परमेँ वर!”   
  29 येशूले ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीले मलाई देखेको कारणले ममािथ 
िवँ वास गरेका हौ?  धन् य हनु ् ितनीह ,  जसले मलाई देखेका छैनन ्,  र पिन 
िवँ वास गछर्न ्।”   30 येशूले अ  धेरै िचन् हह  चेलाह का सामनु् ने गनुर्भयो, 
जनुचािहँ यस पःु तकमा लेिखएका छैनन ्। 31 तर यी लेिखएका छन ्,  िक 
ितमीह ले येशू परमेँ वरका पऽु,  भीं ट हनुहुनु् छ भनी िवँ वास गर,  र 
िवँ वास ारा उहाँको नाउँमा ितमीह लाई जीवन ूाप् त होस ्।" यूह ा 20 र 
"3मैले जे पाए ँत् यसैलाई सबैभन् दा मखु् य िवषयको पमा ितमीह लाई सिुम् पिदए,ँ 
अथार्त ् पिवऽ धमर्शाः ऽअनसुार भीं ट हाॆा पापका िनिम् त मनुर्भयो। 4 उहाँ 
गािडनभुयो,  र पिवऽ धमर्शाः ऽअनसुार तेॐो िदनमा उहाँ पनुजीर्िवत पािरनभुयो। 
5 उहाँ केफासकहाँ, अिन बा॑ै जनाकहाँ देखा पनुर्भयो। 6 त् यसपिछ उहाँ एकै 
समयमा पाँच सयभन् दा बढ़ी भाइह कहाँ एकसाथ देखा पनुर्भयो,  जसमध् ये 
धेरैजसो अिहलेसम् म छँदैछन ् तर कोही-कोही सिुतसकेका छन ्। 7 त् यसपिछ 
याकूब र सबै ूिेरतह कहा ँउहाँ देखा पनुर्भयो। 8 सबैभन् दा अन् त् यमा असमयमा 
जन् मेको मािनसकहाँ जः तो मकहाँ पिन उहाँ देखा पनुर्भयो।" 1 कोरन्थी 15:3-
8।  
     िर ो िचहानितर उिभरहेका दईु ःवगर्दूतह ले मेरी मग्दिलन र अ  
ीह लाई येशू पनु त्थान हनुभुयो भनेर सनुाएका िथए (म ी २८:१, ५-७, 

मकूर् स १६:१-७, लूका २४:१-११)। अिन येशू आफै ितनीह कहाँ देखा 
पनुर्भयो र उहाँलाई ढोगे (म ी २८:१,९,१०, यूह ा २०:१४-१८)। उहाँ 
पऽसुकहाँ पिन देखा पनुर्भयो (लूका २४:३४, १ कोरन्थी १५:५) र 
इम्मायसुको बाटोमा गइरहेका दईु चेलाह कहाँ पिन उहाँ देखा पनुर्भयो। जब 
उहाँले ितनीह सँग बोल्दै हनुहुनु्थ्यो तब ितनीह को दय दनदन जिलरहेको 
िथयो (मकूर् स १६:१२, लूका २४:१३-३५)। जब चेलाह  जम्मा भएको 
बन्द कोठामा येशू अचानक देखापनुर्भयो तब सु मा ितनीह को सातोपतु्लो 
गयो र तिसर्ए। तर जब ितनीह ले येशूलाई नै देखेको थाहा पाए तब ितनीह  
आनन्द र खशुीले गदगद भए। उहाँको उपिःथितले ितनीह  सबैलाई चिकत 
पारेको िथयो (लूका २४:३३-४९, यूह ा २०:१९-२३)। एक हप् ता पिछ 
बन्द कोठािभऽ ढोकै नखोिल येशू चेलाह कहाँ फेिर देखा पनुर्भयो। सु मा त 
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थोमाले येशूको पनु त्थान भयो भनेर िवँ वास गरेका िथएनन ्तर पिछ उनले 
पिन िवँ वास गरे (यूह ा २०:२४-२९)। 
   पनु त्थान र येशू ःवगर्मा उिक्लनभुन्दा पिहले चािलस िदनको 
दौरानमा उहाँ पाँचसय िवँ वासीह को बीचमा एकै चोटी देखा पनुर्भएको िथयो 
(१ कोरन्थी १५:१६) र पिछ याकूबकहाँ पिन (१ कोरन्थी १५:७)। एक 
िदन िबहान गिलल समिुको छेऊमा चेलाह सँग िमलेर खानपान गनुर्भएको 
िथयो। त्यसपिछ पऽसुसँग िवशेष वातार्लाव गनुर् भएको िथयो (यूह ा २१:१-
२३)। अ  समयमा पिन येशू देखा पनुर्भएको हनुसक्छ (ूिेरत १:३)। 
अन्तमा उहाँ ःवगर्मा उिक्लनभुन्दा अिघ अिन्तम पटक चेलाह कहाँ देखा 
पनुर्भएको िथयो (लूका २४:५०-५३, ूिेरत १:१-११)। पावल पिन 
पनु त्थान हनुभुएको येशूको ूतआयदशीर् भनेर दावी गछर्न।् दमःकसको 
बाटोमा उहा ँ पावलकहाँ देखा पनुर्भएको िथयो (१ कोरन्थी १५:८, ूिेरत 
९:१-९)। 
   जब पिहलो पल्ट चेलाह कहाँ येशू देखा पनुर्भएको िथयो, तब 
त्यसबेला थोमा ितनीह सँग िथएन। जब ितनीह ले उनलाई हामीले ूभलुाई 
देख् य  भनेर सनुाउँदा उनको ूितिबया यःतो िथयो, "25 यसकारण अ  
चेलाह ले ितनलाई भने, “हामीले ूभलुाई देख् य ।” तर ितनले उनीह लाई भने, 
“जबसम् म म उहाँका हातमा कीलाह का डोब देिख् दन,ँ र कीलाह का डोबमा 
मेरा औलँा हािल् दन,ँ उहाँको कोखामा मेरो हात हािल् दन,ँ तबसम् म म िवँ वास 
गनछैन।ँ” यूह ा 20:25। (अचम्म, अ ँयमा थोमाले भनेको कुरा येशूले 
सिुनरहनभुएको िथयो, अथार्त ् जहाँ जहाँ उहाँको नाउँ जनुसकैु िनयतले 
िलएतापिन त्यहाँ उहा ँ हनुहुुँदो रहेछ-अनवुादक)। एक हप् ता पिछ जब येशू 
चेलाह कहाँ फेिर देखा पनुर्भयो तब थोमा ितनीह कोसाथमा िथए। त्यसबेला 
येशूले उनलाई भ ुभयो,  “ितॆो औलँा यहाँ राख,  र मेरा हातह  हेर। ितॆो 
हात बढ़ाएर मेरो कोखामा हाल। श ा नगर,  तर िवँ वासी होऊ।”    यूह ा  
20:27। अिन थोमाले ःवीकादर्छ, "28  “मेरा ूभ,ु र मेरा परमेँ वर!”   
  29 येशूले ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीले मलाई देखेको कारणले ममािथ 
िवँ वास गरेका हौ?  धन् य हनु ् ितनीह ,  जसले मलाई देखेका छैनन ्,  र पिन 
िवँ वास गछर्न ्।” यूह ा 20:28-29।  
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   "नदेख् नेह ले पिन िवँ वास गनह  धन्य हनु।्" पनु त्थान हनुभुएको 
येशूलाई तपाईँले नदेखेतापिन उहाँमािथ तपाईँको िवँ वासका आधारह  के के 
छन?् 
 

५. येशूमा मनह को अगौटे फल 
   व्यवःथा २६:१-११को पिरवेशमा पावलले १ कोरन्थी १५:२०मा 
उल्लेख गिरएको "वाः तवमा भीं ट मतृकह बाट जीिवत हनुभुएको छ। 
सिुतजानेह मध् येमा उहाँचािहँ ूथम फल हनुहुनु् छ।" भनेर पावलले भ कुो अथर् 
के हो?  हेन ुर्होस ् व्यवःथा २६:१-११, "1 परमूभ ु आफ् ना परमेँ वरले 
ितमीह को िनज अिधकारमा िदनहुनेु देशमा पगेुर त् यसलाई अिधकार गरी 
त् यसमा बसोबास गरेपिछ 2 परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ितमीह लाई 
िदनहुनेु देशको भिूमबाट उब् जने सबै िकिसमका उब् जनीको अगौटे फल एउटा 
डालोमा हालेर परमूभ ुितमीह का परमेँ वरले आफ् नो नाउँ राख् नलाई छान् नहुनेु 
ठाउँमा लैजाओ, 3 र त् यस बेला तत् कालीन पूजाहारीलाई भन, “उहाँले हामीलाई 
िदन् छु भनी हाॆा िपता-पखुार्ह सँग ूित ा गनुर्भएको देशमा म आइपगु भनी 
परमूभ ु तपाईंका परमेँ वरको अिग म ः वीकार गछुर्।”  4 तब पूजाहारीले 
ितमीह का हातबाट त् यो डालो िलएर परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरका वेदीको 
अिग ितनले रािखिदनेछन ्। 5 तब ितमीह ले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको 
सामनु् ने यसो भन् नू: “मेरा पखुार् िफरन् ते अरामी िथए। उनी आफ् नो सानो 
पिरवारसगँ िमौमा गई ूवास गरे। अिन त् यहाँ उनीबाट एक महान ्, सामथीर् र 
असंख् य जाित उत् पन् न भयो। 6 तर िमौीह ले िनं ठुर व् यवहार गरेर हामीलाई 
द:ुख िदए,  र कठोर दासत् वमा राखे। 7 तब हामीले परमूभ ु हाॆा पखुार्का 
परमेँ वरलाई पकुारा गर् य , र उहाँले हाॆो सोर सनु् नभुयो र हाॆा पीडा, किठन 
ौम र हामीमािथ भएको अत् याचारलाई देख् नभुयो। 8 यसकारण परमूभलेु 
हामीलाई आफ् नो ूतापी हात र फैिलएको पाखरुाले ठूलो आत , आँ चयर् िचन् ह र 
अचम् मका कामह  देखाएर िमौबाट िनकालेर ल् याउनभुयो। 9 उहाँले हामीलाई 
यस ठाउँमा ल् याएर यो दूध र मह बहने देश िदनभुयो। 10 अब हे परमूभ,ु 
मलाई िदनभुएको भिूमका अगौटे फल मैले तपाईंकहा ँ ल् याएको छु।”  परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरको सामनु् ने त् यो डालो राखेर उहाँलाई दण् डवत ् गनूर्। 11 
तब जित असल-असल थोक परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ितमीह लाई र 
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ितमीह का पिरवारलाई िदनभुएको छ,  ती सबका िनिम् त ितमीह ,  लेवीह  र 
ितमीह िसत बः ने परदेशीह ले पिन आनन् द मनाऊन ्।"   
   पौरािणक कृषीूधान देश इॐाएलमा अगौटे फलमा गिहरो धािमर्क 
मह व भएको मािनन्छ। परमेँ वर उदार र अनमुही हनुभु एर खेतबारीका 
फसलह  उपलब्ध गराउनभुएको हो भनेर पिवऽ मनले ती अगौटे फलह  
मिन्दरमा ल्याउँथे। परमेँ वरले िदनभुएको भिूमको रेखदेख गन, खेतबारीमा 
अ  बालीह  लगाउने र कटानी िजम्मा आफ्ना जनह लाई उहाँले िदनभुएको 
िथयो (ूःथान २३:१९, ूःथान ३४:२६, लेबी २:११-१६, व्यवःथा २६:१-
११)। अगौटे फलले बाली काट्ने बेलामामाऽ भएको देखाएको िथएन तर 
बािलको गणुःतरलाई पिन देखाउँथ्यो। 
    इसाई लेखक वेन मडेुमको भनाइ अनसुार "येशूलाई 'अगौटे फलह ' 
भनेर  (मीक भाषामा आपाच aparche) पावलले कृषीको शब्दलाई ूयोग 
गनुर्को अथर् हामी येशू जःतै हनुपुछर् भनेर  भ  खोजेका िथए। जब पिहलो 
फल वा पिहलो फलको ःवादले बाँिक अ  पाकेको भनेर देखाउँछ, त्यसरी नै 
येशू पिहलो फल हनुभुएर हाॆा पनु त्थान भएका शरीरह  कःतो हनेुछ भनेर 
देखाउँछ। परमेँ वरले गनुर्हनेु अिन्तम कटानीमा उहाँले हामीलाई मतृ्यबुाट 
पनु त्थान गरेर उहाँको सम्मखुमा हामीलाई टबाउनहुनेुछ।"-िसःटमािटक 
िथयोलोजी, िमिशगन, मान्ड: जोन्डरभान, १९९४, प.ृ ६१५बाट पान्तिरत। 
   येशू िचहानबाट मिहिमत अिवनाशी शरीर िलएर आउनभुएको िथयो 
भ े कुरा हामीले याद गनुर् ज री छ। तैपिन उहाँले बूसका िचन्हह  अझै 
बोिकरहनभुएको िथयो (यूह ा २०:२०,२७)। त्यसको अथर् के परमेँ वरका 
पनु त्थान भएका सन्तानह मा पिन द:ुखक का घाऊह को िचन्हह  हनेुछन ्
त? के पावलको मिहिमत शरीरमा उनमा भएको शरीरमा भएको काँडा (२ 
कोरन्थी १२:७) र येशूका िचन्हह  (गलाती ६:१७) उनमा भइरहनेछन ्त? 
   नम ञ् जेल पावलले "येशूको मिहमाको िचन्ह सध बोिकरहनपुदर्थ्यो। 
जब दशर्नमा येशूको ज्योित पर् यो तब उनको आखँामा चोत परेको िथयो। त्यो 
चोत उनमा किहल्यै पिन िनको भएको िथएन (ूिेरत ९:१-९)।"एलेन जी 
ाइट, द ःटोरी अभ िरडेम्पशन, प.ृ २७५बाट पान्तिरत। त्यसको अथर् यो 
होइन िक अिवनाशी शरीरमा पु त्थान हनेुह मा आआफ्नो द:ुखक को दागह  
हनेुछन ्भनेको होइन (१ कोरन्थी १५:५०-५४)। तर येशूको मािमलामाचािहँ 
"िन ु रताको दाग अनन्तसम्म रािखरहनहुनेुछ। उहाँमा भएको िकलाह को 
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ूत्येक दागले मािनसको अचम्मको मिुक्तको कथा भ ेछ र पापबाट उसको 
छुटकाराको िनिम्त कःतो मह ो पैसा ितरेर िकनेको रहेछ भनेर देखाउनेछ।"-
एलेन जी ाइट, अलीर् राइिट स, प.ृ १७९बाट  पान्तिरत। हामीमा हनेु सबै 
दागह  सदाको िनिम्त हट्नेछन ् भनेर ूःततु गन कबलु नै उहाँमा भएका 
दागह  हनु।् 
   बूसको दागह  येशूमा सदासवर्दा हनेुछन।् यसले हामीूित 
परमेँ वरको ूमेलाई कसरी ूकट गदर्छ? हामीलाई मिुक्त िदन कःतो मोल 
ितिरएको िथयो? ऽीएक परमेँ वरले हामीलाई मिुक्त  िदन कःतो लगानी गनुर्भयो 
भनेर त्यसले  कसरी देखाउँदछ? 
 

उपसंहार:  
थप जानकारी: एलेन जी ाइट: द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ ७६९-७७८को "इन 
जोसेफ्स टुम्ब," प.ृ ७७९-७८७को "द लडर् इज िरजन," प.ृ ७८८-७९४को 
" ाइ िवपेःट दाउ?," प.ृ ७९५-८०१को "द वाक टु इम्मायसु," र प.ृ ८०२-
८०८को "िपस बी अन्टु य।ु" 

पनु त्थान जःतोको बारेमा आजभोलीका मािनसह ले त्यित िवँ वास 
गदनन।् तैपिन ऐितहािसक ूमाण बिलयो भएकोले पनु त्थानको 
वाःतिवकतालाई िवँ वास नगनह ले पिन येशूको पनु त्थान भएको िथयो भनेर 
मािनसह ले देखेका िथए भनेर िवँ वास गनर् कर लागेको हनु्छ। पनु त्थानको 
िवरोध गन बिु जीिव भनाउँदाह ले अनेकन तकर्  गरेर येशूको पनु त्थानलाई 
देख् नेह को बारेमा आआफ्नै पाराले व्याख्या गनर् खोज्छन।् 
   कितपयले येशूको पनु त्थानको बारेमा चेलाह लाई ॅममा पारेको 
माऽै हो भनेर तकर्  गछर्न।् अझ कितपयले तर येशू मूछार्ँमाऽ पनुर्भएको िथयो  
उहाँलाई बूसबाट झादार् उहाँका चेलाह ले उहाँ बोिर उठ्नभुएको भनेर 
सोचेका िथए भनेर तकर्  गछर्न।् िवँ वास गन िक नगन, येशूको जमु्ल्याहा भाइ 
िथयो रे, उनलाई देख् दा येशू नै देखेका िथए भनेर चेलाह ले दावी गरेका िथए 
रे! अक  शब्दह मा भ े हो भन येशूको पनु त्थानको बारेमा ऐितहािसक 
ूमाण यःतो  बिलयो छ िक उहाँको पनु त्थानलाई अःवीकार गनह ले 
अनेक  तकर् ह  आिवँकार गनर् कोिशश गछर्न।् हाॆो िनिम्त येशूको 
पनु त्थान अित मह व भएकोले बाइबलमा िदएका असल कारणह ले 
हामीलाई छक् क पानुर्हु । 
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  "अब िसि यो" भ े बूसबाट आएको आवाजले मरेकाह ले सनेुका 
िथए। उहाँको त्यो आवाजले िचहानह का पखार्ल वा ढकनीह  छेडेको िथयो, 
र सतेुकाह  उठ भनेर अर् हाएको िथयो। यसरी नै जब येशू आउन ुहनु्छ तब 
उहाँको आवाज ःवगर्बाटै सिुननेछ। त्यस आवाजले सबै िचहानह का 
पत्थरह  छेिडनेछ र येशूमा मरेकाह  बौिर उठ्नेछन।् येशूको पनु त्थानमा 
केवल केही िचहानह माऽ खोिलएको िथयो, तर उहाँको दोॐो आगमनमा सारा 
बहमूुल्य मरेकाह ले उहाँको आवाज सु ेछन ् र ितनीह  मिहिमत र अमर 
जीवनको िनिम्त पनु त्थान हनेुछन।् जनु शिक्तले येशूलाई मतृ्यबुाट बोिर 
उठाइयो, त्यही आवाजले चचर्लाई पिन उहाँले उठाउनहुनेुछ, र उहाँसँगै 
मिहिमत हनेुछ। सारा शासकह भन्दा पिन मािथ, सारा शिक्तह भन्दा पिन 
मािथ र मान गिरएका सबै नाउँह भन्दा पिन मािथ जनु यस संसारको माऽै 
होइन आउने संसारको पिन उहाँको चचर्लाई उहाँले उचाल्नहुनेुछ।"-एलेन जी 
ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ७८७बाट पान्तिरत। 

 

िचन्तनमनन: 
अ. "अब िसि यो" (यूह ा १९:३०) र "उहाँ बौरी उठ्नभुयो" (म ी 

२८:६) भ  ेयी दईु उच्चारणह  छन ्जनु अत्यन्तै अथर्पूणर् छन।् 
ितनीह  जःतो िनणार्यक वाक्यह  किहल्यै पिन उच्चारण गरेका 
िथएनन।् मिुक्तको इितहासमा ती वाक्यह  एक आपसमा कसरी 
पिरपूरक छन?् ती वाक्यह मा हाॆो िनिम्त के महान ् आशा 
लिुकएको छ? 

आ.  धािमर्क अगवुाह ले पिहले त िचहानलाई सरुक्षा गनर् सरुक्षा 
िसपाहीहँ को माग गरेका िथए िकनिक चेलाह ले येशूको शरीर चोरेर 
लैजाला भ  े ितनीह को डर िथयो। पिछ ती रोमी िसपाहीहँ लाई 
ठूलो धनराशी घसु ख्वाएर चेलाह ले येशूको शरीरलाई चोरेर लगे 
भ  लगाए। तर येशूको िर ो िचहानको बारेमा त्यस िववरणले 
त्यसको वाःतिवकतालाई कसरी ूकट गदर्छ, र हमी येशूका 
भक्तह को िनिम्त िर ो िचहान िकन धेरै मह वपूणर् छ? 
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कथा ७ 

िवँ वलाई पिरवतर्न गन सोलोमन 

सोलोमन, पापवुा न्य ुिगनी   

आफुलाई बाइबल राॆसँैग जानेको भनेर सोलोमनले 
सोचेका िथए। पापवुा न्य ु िगनीको गाउँको चचर्मा 
ूचारकले बाइबलबाट पढेको उसले सनेुका िथए। 
बाइबलमा बताइएकै अनसुार ःवगर्को परमेँ वरलाई 
उनले िवँ वास गरेका िथए। तर उनी आफैले 
बाइबलचाही ँपढेको िथएन। 

   एक िदन सोलोमन रहेको पहाडको गाउँमा एक जना सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट ससुमाचार ूचारक आएका िथए र उले सोलोमनलाई एउटा सेतो 
खोल भएको पःुतक उपहार िदए। त्यस पःुतकको िशषर्क िथयो, "वल्डर् 
चेन्जरस ्बाइबल" अथार्त ्िवँ वलाई पिरवतर्न गन बाइबल। "तपाईँको गाउँमा 
परमेँ वरको वचन सनुाउन आएको हुँ," त्यस ूचारकले सोलोमनलाई बताए। 

   अब आफ्नै बाइबल भएकोमा सोलोमन खशुी भएका िथए। 
बाइबलको नाउँले उनमा उत्सकुता जगायो: संसारलाई पिरवतर्न गन बाइबल। 
संसारलाई पिरवतर्न गनुर् भनेको के रहेछ भनेर उनले सोचे। उनले ध्यान िदएर 
बाइबल अध्ययन गनर् थाले। यो नयाँ िलिभ  शान्सलेशन िथयो। त्यसमा 
भएका शब्दह  सिजलैसँग पढ्न र बझु्न सिकने उनले थाहा पाए। यो उनको 
िनिम्त खशुीको कुरो िथयो। उनी २० वषर्का िथए। उनको उमेर भएका अ  
गाउँका धेरै केटाह  ःकूल जान्थे। 

   बाइबलूित चासो देखाएकोले ूचारकले बाइबल अध्ययन समूहमा 
सामेल हनु िनम्तो िदए। "हामी १५ िक २० िमनेट बाइबल अध्ययन गछ । 
त्यसबेला हामीले येशूको बारेमा पढ्नेछ ," ूचारकले सनुाए। 

   जब सोलोमन पिहलो पल्ट बाइबल अध्ययन समूहमा गए तब 
ूचारकले सोलोमनलाई मकूर् स १ पढ्न अर् हाए। तर बाइबल पल्टाउनभुन्दा 
पिहला ूचारकले ूाथर्ना गरे, "परमेँ वर िपता, हामीलाई अगवुाइ गनुर्होस।् 
धन्यवाद।" 

   ूाथर्ना पिछ उनले सोलोमनलाई मकूर् स एक अध्याय पढ्न अर् हाए। 
त्यहाँ उनले बिप् तःमा िदने ूचारक यूह ाको बारेमा पढे। उनी उँटको 
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कपालको लगुा लगाएका िथए र ज ली मौरीका महह  खान्थे। उनले यदर्न 
नदीमा येशूलाई बिप् तःमा िदएका िथए। जब उनले पढी िसध्याए तब 
ूचारकले अक  सहभागीलाई त्यही अध्याय पढ्न अर् हाए। त्यसपिछ ूचारकले 
अक लाई बाइबल नपढी उनले सनेुको कथा बताउन अनरुोध गरे। अिन त्यस 
कथाको  बारेमा छलफल गनर् ूचारकले ितनीह लाई सनुाए। "तपाईँह को 
िनिम्त त्यहाँ के नयाँ कुरो िथयो," उनले सोधे।  

   छलफल पिछ ूचारकले सोलोमन र अ ह लाई त्यस कथामा 
ितनीह ले के अचम्मको कुरो पढे र केही कुरो नबझेुको छ िक भनेर सोधे। 
अिन ूचारकले त्यस कथामा केही छ िक ितनीह ले आफ्नो जीवनमा पालन 
गरेर लाग ुगनर् सक्न सिकन्छ। येशूले बिप् तःमा िलनभुएकोले बिप् तःमा िलन ु
खाँचो छ भनेर एक जनाले सनुाए। 

   जब त्यस िदन बाइबल अध्ययनको  समय सिकएको िथयो, तब 
ूचारकले ितनीह लाई सोधे, "यो हप् ताभरीमा यस कथामा के छ िक अ लाई 
सनुाउन सिकन्छ?" अिन ूचारकले ूाथर्ना गरे, "परमेँ वर िपता तपाईँको 
वचनको िनिम्त धन्यवाद। तपाईलाई प ाउन हामीलाई सहयोग गनुर्होस।् 
आमेन।" 

   सोलोमनले बाइबल अध्ययन मन पराए। उनले येशूको  बारेमा नया ँ
िचऽण थाहा पाएको अनभुव गरे। 

   वषर् िवत्दै जाँदा सोलोमनले येशूूित मोिहत हनु थाले र अ  बाइबल 
अध्ययनह मा सिरक भए। ूत्येक बाइबल अध्ययनमा एउटै ढाँचा िथयो। 
समूहले छोटो ूाथर्ना गरेर बाइबल अध्ययन सु  गदर्थ्यो। अिन दईु जनाले 
एउटै कथा पढ्थे र तेॐोले त्यस कथाको बारेमा आफ्नै शब्दमा सनुाउँथे। 
अिन ितनीह ले केही नया ँ कुरो िसके िक वा कुनै कुराबाट ितनीह लाई 
अचम्म मानेका िथए िक वा ितनीह ले कुनै कुरो बझु्न ूयास गिररहेका िथए 
िक। ितनीह ले कथामा के छ जसबाट कसैले अनसुरण गनर् सिकन्छ र 
हप् तामा त्यसबाट अ ह लाई सनुाउन उनले चनुौती िदए। अन्तमा उनले वा 
कसैले ूाथर्ना गरेर अध्ययन समयलाई टुङ्ग्याउँथ्यो। 

   िडःकभरी बाइबल अध्ययन कायर्बम ूचारकले ूयोग गिररहेको 
सोलोमनले थाहा पाए। यो साउथ पािसिफक िडिभजनबाट िनकालेको िथयो। 
उनले यो पिन थाहा पाएकी उनको सेतो बाइबल साउथ पािसिफक 
िडिभजनबाट आएको िथयो। त्यस िडिभजनले यवुायवुतीह लाई दईु लाख 
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बाइबल िवतरण गन कायर्बम रहेको पिन सोलोमनले थाहा पाए। आिखरमा 
उनले संसारलाई पिरवतर्न गन बाइबलको अथर् बझेु। संसारलाई पिरवतर्न गन 
येशूका भक्त भनेर पिन उनले थाहा पाए। येशूका चेलाह  जःतै अ ह  पिन 
जीवन िबताएको र अ ह लाई चेला बनाओस ् भनेर येशूको चाहना भएको 
उनले िसके। 

   बाइबल अध्ययन गरेको एक वषर्पिछ आफू पिन संसारलाई पिरवतर्न 
गनर् चाहेको सोलोमनले िनणर्य गरे। उनले मकूर् स १मा बताएको अनसुार 
येशूको अनसुरण गरेर बिप् तःमा िलए। 

   आज सोलोमन २६ वषर्को छ र दश कक्षामा पढ्छन।् उनले उनको 
गाउँमा नयाँ एडभेिन्टःट चचर्को िनमार्ण गनर् यवुाह को समूहलाई नेततृ्व 
गिररहेको छ। उनले ससुमाचार ूचारकले जःतै आफ्नो वल्डर् चेन्जरस ्
बाइबल ूयोग गरेर आफ्नो पिरवार र अ  गाउँमा मािनसह लाई बाइबल 
अध्ययन िदँदैछन।् 

   "अब म एडभेिन्टःट भए।ँ मेरो पिरवारका अ  सदःयह  पिन 
परमेँ वरको चचर्मा सामेल भएको मेरो ठूलो चाहना छ," उनले बताए। 

-आन्द्र्य ुमेकचेःने। 
 

१०३-३
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