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आशाको िनि त िजउने
एडभेि ट ट

यस अध्यायका मूल पदह : लूका १८:१-८, म ी २४-२५, १ कोरन्थी

१५:१२-१९, उपदे शक ८:१४,१२:१३,१४, ूकाश २१:१-५ र २२:१-५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "यसकारण मेरा िूय भाइ हो, िःथर र अटल
रहो। ूभ ुको काममा सध ब दै जाओ। िकनिक ितमीह

ितमीह को पिरौम व्यथर् हुँदैन।" (१ कोिरन्थी १५:५८)।

जान्दछौ, िक ूभ ुमा

इसाई आःथामा एक अचम्मको वाःतिवकता छ: त्यो हो ःवगर् वा

परमेँवरको राज्यको अनुभव केवल भिवंयमा हुनेमाऽ होइन तर अिहले नै

महसुस गनुर् हो। येशूले लूका ४:१८,१९मा आफू आउने िदनको सं केत

गिरसक्नुभएपिछ

उहाँले

यो

घोषणा

गनुभ
र् यो:

"तब

उहाँले

ितनीह लाई

भन्नुभयो, “आज धमर्शाःऽको यो वचन ितमीह ले सुन्दासुन्दै पूरा भएको छ।”

(लूका ४:२१)। त्यही घोषणालाई चेलाह लाई सुिम्पएर येशूले चेलाह लाई
सहरह मा पठाउनुभएको िथयो। यो सुसमाचार पिहला यहू दीह ले सु

पाएका िथए। सुसमाचार ूचार गद अ को सेवा गद परमेँवरको

अवसर
राज्य

आइसकेको छ भनेर सुनाउने िजम्मा चेलाह लाई िदइएको िथयो। त्यो पिन
चेलाह ले िकनबेच गरे र वा आफूह ले कुनै िविधिवधान पालन गरे र होइन तर
ितनीह लाई िस मा उपलब्ध गराइएकोले

हो र िस मा बाँड्न येशूले

अर्हाउनुभएको िथयो (म ी १०:५-८ "५ येशूले यी बा॑ चेलालाई यसो भनी
आ ा िदएर पठाउनुभयो, “अन्यजाितह का माझमा नजाओ, र सामरीह का

सहरमा नपस।

६ तर इॐाएल जाितका हराएका भेड़ाह कहाँ जाओ।

‘ःवगर्को राज्य निजकै आइपुगेको छ,’ भन्दै ूचार गर।

िनको पार, मरे काह लाई जीिवत पार, कुंठ-रोगीह लाई शु

७

८ िबरामीह लाई
पार, भूतह लाई

िनकाल। ितमीह ले िस मा पायौ, िस मा दे ओ")। तर येशू एउटा कुरोमा
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ःप

ु एको िथयो: उहाँको राज्य "यस सं सारको होइन" (यूह ा १८:३६)
हुनभ

तर

छु ै

खालको

र

त्यसले

पूणत
र् ा

पिछ

पाउनेछ।

उहाँको

मानव

अवतार,सेवाकायर्, मृत्यु र पुन त्थानले परमेँवरको राज्यको उद्घाटन गदर्थ्यो,

ु न्ु थ्यो शैतानको रणभूिम भएको यस
तर येशू त्यस समयको ूितक्षामा हुनह
सं सारबाट उसलाई हटाएर उहाँको राज्य ःथापना हुनेछ र
शासन गन पूणत
र् ा परमेँवरले पाउनुहन
ु ेछ।
एडभेिन्टःटह

यस पृथ्वीमा

ती मािनसह को समूह हो जसले त्यस पूणर् राज्यको

िनिम्त पखर बसेकाह

हुन्छन्। ितनीह

् तर त्यो
हुन।

आशाका जनह

आशा केवल भिवंयमा नयाँ सं सारमा पाक्ने फलमाऽ होइन। जब

भिवंयितर

हे िररहन्छ

बतर्मान

आशामा

पिन

आमूल

मौिलक

आशा
पिरवतर्न

ल्याउँदछ। यही आशामा बतर्मान जीवन िजउँछ साथै भिवंयको अपेक्षा पिन
गदर्छ । अिहले हामी कसरी िजउँछ त्यसले भिवंयको नयाँ सं सारमा हामी

सुहाउँदो वा योग्य हुन्छ

िक हुँदैन भनेर दे खाउँछ (अथार्त ् वतर्मान जीवन

भिवंयको िनिम्त तयार हुने तािलम गन थलो हो)।
१. "किहलेसम्म हे ूभ ु?"

बाइबलमा मािनसह को पीिडत अवःथालाई खुलेयाम वणर्न गिरएको

छ। दासत्वको जीवन िबताइरहे का, शोषक वगर्का मारमा परे का मािनसह को
बन्दन,

िवदे शमा

ूवासी

जीवन

िबताउन

व्याध्य

परे काह को

शोक,

िथचोिमचोमा परे काह को उकुसमुकुस, गिरब, िवप , दिलत भनेर ितरःकृत

गिरएकाह को िचत्कार, अन्याय र अत्याचारको भूमरीमा परे काह को क कर
जीवन र िवयोगमा घचेिटएका कुरा मािनसह को िचत्कारले परमेँवरको

हःतक्षेपलाई बारम्बार िचच्याइरहे को बाइबलमा पाइन्छ। ती दु:ख पिन
परमेँवरकै जनह को हो भनेर बाइबलले लुकाएको छै न। इिजप्टमा दासत्व

जीवन िबताउनु पदार्, बेिबलोन वा आधुिनक इराकमा बन्धक रहनुपदार् र अ

धेरै दु:खको सामना गनुप
र् दार् परमेँवरका जनह ले उहाँसँग आफूह को दु:ख

हे न र् र गल्ती गदार् पाइरहे को दु:खलाई ठीक पानर् रोइकराइ गदर्थे। त्यःतो
पिरिःथितमा परमेँवर च ुप लाग्नुभएको िथएन र उहाँले आफ्ना जनह को
वाइ सुनेर बारम्बार ितनीह लाई उ ार गनुभ
र् एको र पुनःथार्पना गनुभ
र् एको

कहानीह

परमेँवरका

बाइबलमा जताततै पाउन सक्छ। अझ कितपय समयमा त
जनह का

शऽुह

र

ितनीह लाई
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शोषण

गन

शोिषत

शासकह को िब

मा उहाँको बोध खिनएको वयान पिन बाइबलमा उल्लेख

गिरएको छ।
तर परमेँवरकै जनह को बन्दन सुनेर ितनीह लाई परमेँवरले

हःतक्षेप गिर उ ारका कामह
भएका िथए। मािनसह

ूायजसो केवल छोटो समयको िनिम्त माऽ

पापमा िचिप्लएर बारम्बार परमेँवरबाट टाढा भएका

िथए। उहाँले आफ्ना अगमवक्ताह

ारा आम मािनसह लाई परमेँवरको

बाटोमा िहँिडरहन अनुरोध गनुभ
र् एको िथयो। कुनै िदन पाप र दु तालाई
परमेँवरले हःतक्षेप गरे र अन्त गनुह
र् न
ु ेछ र पीिडतह लाई उचाल्नु हुनेछ भनेर

उहाँले आफ्ना अगमवक्ताह

र् एको िथयो।
गनुभ

ारा बचनव

पाप, अधमर् गन ूवृि ूित अगमवक्ताह ले

तर ितनीह को

िदक्क मानेर िनरन्तर पमा

कराएका िथए, "किहले सम्म, हे ूभ ु?" इॐाएलीह को िनवार्िसत जीवन
िबताएर क

भोिगरहे का

ँय दे खेर परमेँवरकै ःवगर्दूतले उहाँसँग यो दुखेसो

पोखाएका िथए, "हे शिक्तशाली परमूभ ु, तपाईँको क णा किहलेसम्म थामी वा

रोिक राख्नुहन्ु छ?" (जकिरया १:१२

पान्तिरत)।

पापी, अधमीर्, दु , अत्याचारी, ॅ ाचारी, ठगह को फिलफाप र

ितनीह को हािलमुहाली तर धमीर्ह

ूित गिररहे को दुव्यर्वहार, शोषण र िवप

तथा गिरबह मािथ भइरहे को अत्याचार र अन्यायको िचत्कारह

भजनसं महमा

जताततै फैिलएका छन्। ती बेिथित र अत्याचारले भिरन यो पृथ्वी परमेँवरले
सृि

गनुभ
र् एको होइन, त्यसलाई पुनिनमार्ण गन परमेँवरको योजनालाई िछ ो

पूरा गनर् अगमवक्ताह ले बारम्बार कराएका िथए। उदाहरणमा, हे नह
र्ु ोस् " १

हे परमूभ,ु ूितशोध िलनुहन
ु े परमेँवर, बदला िलनुहन
ु े हे परमेँवर, आफ्नो
ज्योित ूदिशर्त गनुह
र् ोस्। २ हे पृथ्वीका न्यायाधीश, उ नुहोस्, अह ारीह लाई
ितनीह का कमर्को ूितफल िदनुहोस्। ३ हे परमूभ,ु दुंटह

रमाउने, किहलेसम्म दुंटह

कुकमीर्ह

उल्लिसत हुने?

अह ारले भिरएका छन्।

४ ितनीह

किहलेसम्म

हठी कुरा गछर्न,् सबै

५ हे परमूभ,ु ितनीह ले तपाईंका

ूजालाई िमच्दछन्, र तपाईंको उ रािधकारका मािनसह लाई सताउँछन्।

६

ितनीह ले िवधवा र िवदे शीह को हत्या गदर्छन्, र अनाथह लाई मादर्छन्। ७
ितनीह

ु े
भन्छन्, “परमूभल

दे ख्नुहन्ु न,

याकूबका

परमेँवरले

वाःता

गनुह
र् न्ु न।” ८ मािनसह का माझमा ए िववेकहीन हो, िवचार गर, ए मूखर् हो,
ितमीह

किहले बुि मान् हुने? ९ जसले कान िदनुभयो, के उहाँ सुन्नुहन्ु न र?

ँ ा सृजनुभयो, उहाँले दे ख्नुहन्ु न र? १० जसले जाित-जाितलाई ताड़ना
जसले आख
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िदनुहन्ु छ, के उहाँले दण्ड िदनुहन्ु न र? मािनसलाई िशक्षा िदनुहन
ु ेलाई बुि को
अभाव हुन्छ र? ११ परमूभ ुले मािनसका िवचारह

जान्नुहन्ु छ, ितनीह

िनरथर्क हुन ् भनी उहाँ जान्नुहन्ु छ।" (भजनसं मह ९४:१-११)।

त

अझ भ े हो भने सबै मानव ूाणीको न्याय भएको हे नच
र् ाहने न्यायी

परमेँवरका जनह ले अन्याय, अत्याचार सहनुपदार् झन किठत भएको सबैले
महसुस गरे का छन्। सं सारमा भएका दु

जनह

अधै य र्

हुने

भावना

सध

र खराब तत्वह ूित परमेँवरका

भइनै

रहन्छ,

अिन

परमेँवर

च ुप

लािगरहुनभएको जःतो दे ख्दा ितनीह िदक्क मा ु ःवभािवकै हो। त्यसकारण
किहलेकाही ँ अगमवक्ताह ले परमेँवरसँग झोिकभएर जवाफ पिन माग्न पुगेको
दे िखन्छ: "हे ूभ ु, तपाईँको सहायता मािगरहे को छु तर मैले किहलेसम्म

पिखर्ने? तर तपाईँले त सु ै भएको छै न। 'अन्याय अत्याचार भयो, िहं सा
आत

अस

भयो, तर तपाईँले त वाःतै गनुभ
र् एको छै न!" (हबकूक १:२

पान्तिरत)। यःतै खालको िचच्याहत वा बन्दन नयाँ करारमा पिन उल्लेख
गिरएको छ। सारा सृि

बच्चा पाउन बेथा लागेको

िचऽण गरे को छ। उ ार गनर् र पुनसृि

गनर् यस सृि

ी जःतै पीडामा छ भनेर
िचत्कार गिररहे को छ

भनेर पावलले यस सं सारको नाजुक अवःथाको बारे मा यसरी िचऽण गदर्छन् "

१८ म िवचार गदर्छु, िक हामीमा जुन मिहमा ूकट गिरनेछ, त्यससँग वतर्मान
समयका कंटह
परमेँवरका पुऽह

तुलना गनर् योग्य छै नन्। १९ सृिंट बड़ो उत्कण्ठाले

ूकट हुने कुराको ूतीक्षा गछर्। २० सृिंट व्यथर्ताको

वशमा पािरयो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन, तर उहाँको इच्छाले, जसले

त्यसलाई वशमा पानुभ
र् यो, यसै आशामा, २१ िक सृिंट त्यसको आफ्नै
िवनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ, र त्यसले पिन परमेँवरका सन्तानको
मिहिमत ःवतन्ऽता ूाप्त गनछ। २२ हामी जान्दछ , सारा सृिंट अिहलेसम्म
एकसाथ ूसववेदनाको आतर्नाद गिररहे छ। २३ सृिंट माऽ होइन, तर हामी
आफै पिन, जसमा पिवऽ आत्माको पिहलो फल छ, सन्तानको

पमा महण

गिरनलाई, अथार्त ् हाॆो दे हको उ ारको िनिम्त ूतीक्षा गरे र हामी आफै पिन

िभऽ-िभऽै आतर्नाद गदर्छ । २४ िकनिक यही आशामा हामीले मुिक्त पाएका

िथय । अब दे िखनेचािहँ आशा त आशा नै होइन। िकनिक दे खेका कुराको
आशा कसले गछर् र? २५ तर यिद हामी आफूले नदे खेका कुराको आशा गछ

भने, धै यस
र् ाथ हामी त्यसको ूतीक्षा गछ । परमेँवरमािथ आःथा राखेको
कारणले अनिगिन्त शहीदह को आतर्नाद वा िचत्कार पिन उहाँमािथ गइरहे को
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ूकाश ६:१०ले यसरी ूःतुत गदर्छ: " अिन ितनीह ले यसो भनेर चक

सोरले कराए, “हे सवर्शिक्तमान् पिवऽ र सत्य ूभ,ु अझै किहलेसम्म तपाईंले
पृथ्वीमा रहनेह को इन्साफ गनुह
र् न्ु न र हाॆो रगतको बदला िलनुहन्ु न?” हो,

त्यो त्यही बन्दन वा आतर्नाद हो जुन परमेँवरका सताइएका र पीिडतह ले
अिहले पिन गिररहे का छन्।

परमेँवरका जनह को बारम्बार ूाथर्ना र आतर्नादह को जवाफमा

येशूले के भ भ
ु एको छ? लूका १८:१-२७मा उल्लेख गिरएको अतीर्कथाले

हामीलाई परमेँवरमािथ भरोसा, आःथा र िवँवास रािखरहनु िकन ज री छ

भनेर दे खाउँछ? पढ्नुहोस्: " १ ितनीह

ु े उहाँले ितनीह लाई एउटा
भन्ने हेतल

सध ूाथर्ना गिररहू न ् र िनराश नहोऊन्
ंटान्त भन्नुभयो: २ “कुनै एउटा

सहरमा परमेँवरको भय नमान्ने र मािनसको वाःता नगन एक जना न्यायाधीश
िथए। ३ त्यसै सहरमा एउटी िवधवा िथई। त्यो ितनीकहाँ आइरहन्थी, र भन्थी,
‘मेरो वादीको अिग मेरो न्याय गिरिदनुहोस्।’ ४ “ितनले केही समयसम्म त
ँ
मानेनन्, तर पिछबाट ितनले आफ्नो मनमा भने, ‘म परमेँवरको डर मािन्दन।

ँ ५ तर यस िवधवाले मलाई है रान पारे की हुनाले
मािनसको वाःता पिन गिदर्न।

म त्यसको न्याय गिरिदनेछु, नऽता ितनी एकोहोरो आएर मलाई वाक्क

बनाउनेछे’।” ६ ूभ ुले भन्नुभयो, “सुन, ती अधमीर् न्यायाधीशले के भन्दछन्। ७

के

परमेँवरले

उहाँलाई

रातिदन

पुकान

आफ्ना

च ुिनएकाह को

न्याय

र् न्ु छ र? ८ म
गिरिदनुहन्ु न र? के उहाँले ितनीह का िनिम्त िबयाँलो गनुह
ितमीह लाई भन्दछु , उहाँले चाँड़ै नै ितनीह को न्याय गिरिदनुहन
े । तापिन
ु छ

मािनसको पुऽ आउँदा के उसले पृथ्वीमा िवँवास भे ाउनेछ र?” ९ आफैमािथ

भरोसा राख्नेह

र आफैलाई धमीर् ठानी अ ह लाई तुच्छ ठान्नेह

कसैलाई उहाँले यो

कसै-

ंटान्त सुनाउनुभयो: १० “दुई जना मािनस ूाथर्ना गनर्

मिन्दरमा गए– एक जना फिरसी र अक चािहँ कर उठाउने। ११ फिरसीले

उिभएर मनमनै यसरी ूाथर्ना गर्यो, ‘हे परमेँवर, म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु , म
अ

मािनसह जःतो धुताहा, अन्यायी, व्यिभचारी, अथवा यही कर उठाउनेजःतो

ँ
पिन छै न।
१२ म हप्तामा दुई पल्ट उपवास बःतछु । मैले पाएका सबै

थोकको दशांश म िदन्छु ।’ १३ “तर कर उठाउनेचािहँ टाढ़ै उिभएर ःवगर्ितर

ँ ा पिन नउठाई यसो भन्दै आफ्नो छाती िप
आख
दया गनुह
र् ोस्!’

१९२

ो, ‘हे परमेँवर, म पापीमािथ

१४ “म ितमीह लाई भन्दछु , योचािहँ मािनस त्यस अकार्भन्दा धमीर्

ठहिरएर आफ्नो घरितर लाग्यो। िकनभने हरे क जसले आफूलाई उच्च पादर्छ,

त्यो होच्याइनेछ, तर जसले आफूलाई होच्याउँछ, त्यो उच्च पािरनेछ।” १५

येशूले

छोइदे ऊन्

भनी

मािनसह ले

िशशुह लाई

उहाँकहाँ

ल्याए।

तर

चेलाह ले यो दे खेर ितनीह लाई हप्काए। १६ येशूले ितनीह लाई आफूकहाँ

बोलाएर भन्नुभयो, “बालकह लाई मकहाँ आउन दे ओ, ितनीह लाई नरोक।
िकनभने परमेँवरको राज्य यःतैह को हो। १७ साँच्चै म ितमीह लाई भन्दछु ,

जसले एउटा बालकले जःतै परमेँवरको राज्यलाई महण गदन, त्यो कुनै रीितले

त्यसिभऽ ूवेश गनछै न।” १८ कोही एक जना शासकले येशूलाई यसो भनेर

सोधे, “हे असल गु , अनन्त जीवन पाउनलाई म के ग ?ँ ” १९ येशूले ितनलाई

भन्नुभयो, “ितमी मलाई िकन असल भन्दछौ? एक परमेँवरबाहेक कोही असल
छै न। २० ितमी आ ाह

त जान्दछौ: ‘व्यिभचार नगनू,र् हत्या नगनू,र् नचोनू,र् झूटा

गवाही निदनू, आफ्ना बुबा र आमाको आदर गनू’र् ।” २१ ितनले भने, “यी सब

त मैले मेरो युवावःथादे िख नै पालन गरे को छु ।” २२ यो सुनप
े िछ येशूले

ँ भएका जे
ितनलाई भन्नुभयो, “ितमीलाई अझ एक कुराको अभाव छ। ितमीसग
जित छन् ती सबै बेचेर गरीबह लाई बाँिड़दे ऊ, र ितमीलाई ःवगर्मा धन हुनछ
े ,

र आऊ, र मेरो पिछ लाग।” २३ तर यी कुरा सुनरे ती शासक अित उदास

भए, िकनभने ितनी अत्यन्तै धनी िथए। २४ अिन येशूले ितनलाई हेरेर भन्नुभयो,

“धन-सम्पि

हुनह
े लाई परमेँवरको राज्यिभऽ ूवेश गनुर् अित गा॑ो छ, २५

र् न्दा त ऊँटलाई
िकनभने धनी मािनसलाई परमेँवरको राज्यमा ूवेश गनुभ
िसयोको नााीबाट िछनुर् सिजलो हुन्छ।” २६ अिन सुन्नेह ले भने, “तब कसको

उ ार हुन सक्छ त?” २७ उहाँले भन्नुभयो, “मािनसह का लािग जे असम्भव
छ, त्यो परमेँवरको लािग सम्भव छ।”
२. एउटा िनणार्यक िनिँचत आशा
धमर् भनेको बतर्मान जीवनलाई अन्यौल तथा अपिरिचत बनाइ राख्ने
तत्व हो र िवँवासीह लाई मरे पिछको जीवनमा असल ःथान िदने आशामामाऽ
झुण्

ाइ राख्ने थलो हो भनेर कितपय मािनसह ले धमर्को बारे मा आलोचना

्
यो आलोचना एकदम बेिठक भ
गछर्न।
मािनसह

िमल्दै न। िकनभने कितपय

धमर्को नाउँमा आफूह लाई सं सार र समाजबाट अलग राख्छन्।

आफू अ भन्दा पिवऽ छु र आफ्नो दाजोमा नआउने मािनसह

१९३

चोखो छै न

त्यसकारण त्यसबाट भाग्नुपछर् वा लुकेर बःनुपछर् भ े मनिःथित कितपय

धमर्ले िसकाएको दे िखन्छ। यस मनिःथितले गदार् समाज र सं सारले पाउनुपन

ती मािनसह को गुण, सहयोग र फाइदाबाट ती समाज र सं सार बं िचत भएर

बःन बाध्य भएको हुन्छ। कितपय समयमा येशूलाई िवँवास गछु र् र उहाँको
पाइलमा िहँड्छु भ ेह ले नै त्यस आलोचनाको िनिम्त ढोका खोिलरहे का

हुन्छन्। आफ्नो जीवनमाफर्त् (इसाई सन्यासी धारण गन ूवृि ), त्यसै

अनुसार िशक्षादीक्षा िदएर र अ लाई पिन आफूले सबै थोक त्यागेको कारणले
ितनीह लाई पिन त्याग्न उःकाएर सं सारको वाःतिवक जीवनबाट अलग्याउन

खोज्दछन्। (अथार्त ् सं सारले पाउनुपन ितनीह को धन्, दक्षता, बरदान,
लगनशीलता, दान, पीिडत वगर्को उत्थानको िनिम्त ूयास आिदितर लाग्न
आफूह को नैितक िजम्मेवारी नभएको ितनीह

ठान्दछन्। धमर्को नाउँमा

आफूले िदनसक्ने सामािजक दे नलाई िबलाइ राख्ने ूवृि

दुभार्ग्यपूणर् मा ुपछर्-

अनुवादकको व्यिक्तगत धारणा)।
फेिर कितपय समयमा ईसाइ धमर्का गु

गिरब, िबप

वगर्, शोिषत, पीिडत, क

वा अगुवा वगर्ह ले नै

भोिगरहे काह लाई जःताको त्यःतै

ःवीकानुर् अिनवायर् छ िकनभने जब येशू आउनुहन्ु छ तब सबै िठक हुनेछ भनेर
ितनीह ले

सान्त्वनाका

वचनह माऽ

िदएर

ितनीह लाई

मख्ख

पानर्

खोज्दछन्। हाॆो सं सार पितत छ, टु टेको छ, िवयोगै िवयोगले भिरएको छ,

पीिडतै पीिडतह को थलो बनेको छ, त्यसकारण यस सं सारलाई परमेँवरले
िठक ठाउँमा ल्याउनुहन
ु ेछ भ े आशामा रहनुलाई गलतै भ

िमल्दै न। जब

येशू आउनुहन
ु ेछ, यस सं सामा भएका अन्याय, अत्याचार, आतङ्क, दु:खक ,

शोक, पीडालाई हरण गनुह
र् न
ु ेछ र यस अव्यविःथत सं सारलाई उहाँको मिहिमत

र धािमर्क राज्यले व्यविःथत ढँगले शासन गनुह
र् न
ु ेछ, यो कुनै मनगडन्ते कुरा

नभएर बाइबलले िसकाएको सत्य आत्म ान हो। िनचोडमा भ े हो भने यदी

हामीमा त्यो आशा र ूित ा छै न भने हामीमा हुनपु न आशा आशा नै हुँदैन र
यस सं सारमा उिचत, धमर्परायण जीवन िजउनुको औिचत्य पिन रहँदैन।

युगको अन्तमा हुने घट्नाह को वणर्न गद (म ी २४ र २५)

सं सारमा भइरहने अमान्य जीवन, खराब तत्व आिदबाट भाग्नु ज री छ भनेर

येशूले ूवचनको पिहलो आधा भागमा िवःतृत िववरण िदनुभएको िथयो। अझ

उहाँले उहाँको ूवचनको

नछो

एक

िबन्दुमा

पुर्याएर भ ुभयो, "ती

िदनह

ाइएकोभए कोही पिन बाँच्नेनथे" भनेर खुलासा गनुभ
र् एको िथयो (म ी

१९४

२४:२२

पान्तिरत)।

तर

उहाँको

यो

ूवचनको

भाग

परमेँवरका

ूित ाह को मह वपूणत
र् ालाई व्याख्या गन पिरचय वा जानकारीमाऽ िथयो।
इसाईह ले

भिवंयको

आशालाई

मध्यनजर

राख्ने

बममा

आफूह लाई

ँ
सं सारबाटै अलग राख्नुपन धारणालाई जोड िदनुभनेको येशूले के औल्याउन

खोज्नुभएको

ानबाट आफूलाई बं िचत राख्न खोज्नु हो।

म ी २४ र २५ अध्यायमा उल्लेख गिरएको येशूको ूवचनमा धेरै

मह वपूणर् िवषयह

कोिरएका छन्। उहाँको आगमनलाई पिखर्ँदै गदार् हामीले

कसरी जीउनुपछर् भनेर ती ूवचनह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछन्? के उहाँ

आउँदै हुनहु न्ु छ त्यसकारण हामीले केही नगिर सन्यासी जीवन िबताइरहनु पछर्

भ े मनशाय येशूको हो त? उहाँले भ भ
ु एको िवषयवःतुलाई आफ्नै सरल
भाषामा सारांश लेख्नुहोस्।

हेनह
र्ु ोस्: म ी २४ "१ त्यसपिछ येशू मिन्दरबाट

िनःकेर जान लाग्नुहँद
ु ा उहाँका चेलाह

उहाँलाई मिन्दरका भवनह

दे खाउन

भनी उहाँको निजक आए। २ तर उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, ‘ितमीह ले यी

सब दे ख्छौ, होइन त? साँच्चै, म ितमीह लाई भन्छु , ‘एउटा ढु ामािथ अक ढु ा
ू डाँड़ामा बःनुहँद
रहनेछैन, ूत्येक भत्काएर फािलनेछ।” ३ येशू जैतन
ु ा चेलाह

एकान्तमा उहाँकहाँ आएर सोधे, “हामीलाई भन्नुहोस्, यी कुरा किहले हुनछ
े न्, र
तपाईंको आगमन र यस युगका अन्त्यको िचन्ह के हुनछ
े ?” ४ तब येशूले
ितनीह लाई जवाफ िदनुभयो, “होिशयार रहो, कसैले ितमीह लाई ॅममा

नपारोस्। ५ िकनभने धेरै जना मेरो नाउँमा ‘म भींट हुँ’ भन्दै आउनेछन्, र

धेरैलाई बहकाउनेछन्। ६ ितमीह ले यु ह

र यु ह का हल्ला सुन्नेछौ।

नघबराओ, िकनिक यी हुन ु आवँयक नै छन्, तर अन्त्य त त्यि
७ िकनभने जाितको िव

मा जाित, र राज्यको िव

नै बेला हुँदैन।

मा राज्य उ नेछ, र ठाउँ-

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

हो।

माऽ

९ “तब ितनीह ले ितमीह लाई स ंटको लािग सुिम्पिदनेछन्, र

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

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

अगमवक्ताह

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

हुनाले धेरैको ूेम सेलाएर जानेछ। १३ तर आिखरसम्म िःथर रहनेचािहँ

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

गवाहीको

िनिम्त

ूचार

गिरनेछ, त्यसपिछ

१९५

अन्त्य

आउनेछ।

१५

“यसकारण जब ितमीह ले दािनएल अगमवक्ताबाट बोिलएको िवनाशकारी घृिणत
थोक पिवऽःथानमा खड़ा भएको दे खौला (पाठकले बुझोस्), १६ तब यहू िदयामा
हुनह
े

् १७ कौसीमा हुनह
पहाड़ह ितर भागून।
े

आफ्ना घरमा भएका सामान

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

नआऊन्। १९ हाय! गभर्वतीह
िहउँदमा वा शबाथमा ितमीह

र दूध खुवाउनेह लाई ती िदनमा। २० तर

भाग्न नपरोस् भनी ूाथर्ना गर। २१ िकनिक

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

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

च ुिनएकाह का

िनिम्त

ती

िदन

घटाइनेछन्।

२३

तब

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

नगर। २४ िकनिक झूटा भींटह , र झूटा अगमवक्ताह

खड़ा हुनछ
े न्, र हुन

सके च ुिनएकाह लाई पिन भ काउनलाई ठू ला-ठू ला िचन्हह

कामह
छु ।

र आँचयर्का

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

२६ “यिद ितनीह ले ितमीह लाई ‘हेर, उनी उजाड-ःथानमा छन्’ भनी

भन्छन् भने बािहर िनःकेर नजाओ। अिन ‘हेर, उनी िभऽी कोठाह मा छन्’ भने

पिन िवँवास नगर। २७ िकनिक जसरी िबजुली पूवब
र् ाट चम्कँदा पिँचमसम्मै

उज्यालो हुन्छ, त्यसरी नै मािनसको पुऽको आगमन हुनछ
े । २८ जहाँ िसनु

हुन्छ, त्यहाँ िग ह

पिन जम्मा हुन्छन्।

२९ “ती स ंटका िदनको तु न्तै पिछ, सूय र् अध्ँ यारो हुनछ
े , र

चन्िमाले आफ्नो चमक िदनेछैन, र ताराह
आकाशका शिक्तह

आकाशबाट खःनेछन्, तथा

हल्लाइनेछन्। ३० तब मािनसको पुऽको िचन्ह आकाशमा

दे खा पनछ, र पृथ्वीका सब जाितह

िवलाप गनछन्, र ितनीह ले मािनसको

पुऽलाई आकाशका बादलह मा शिक्त र ठू लो मिहमासाथ आइरहेको दे ख्नेछन्।
३१ उसले आफ्ना ःवगर्दूतह लाई तुरहीको ठू लो आवाजको साथ पठाउनेछ, र

ितनीह ले आकाशको एक छे उदे िख अक

छे उसम्म चारै िदशाबाट उसका

लेओ: जब त्यसका हाँगा किलला हुन्छन् र

खले पालुवा फेछर्, तब मींम ऋतु

च ुिनएकाह लाई भेला गनछन्। ३२ “तर अञ्जीरको
आएछ भनी ितमीह

खबाट एउटा िशक्षा

थाहा पाउँछौ। ३३ त्यसरी नै ितमीह ले पिन जब यी

सबै कुरा भएका दे ख्नेछौ, तब ऊ निजकै, ढोकामै छ भनी जान। ३४ साँच्चै, म

ितमीह लाई भन्दछु , िक यी सबै पूरा नहोउञ्जेल यो पुःता िबितजानेछैन। ३५
ःवगर् र पृथ्वी िबतेर जानेछ, तर मेरा वचन िबतेर जानेछैनन्।
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३६ “तर त्यस

िदन र घड़ीको िवषयमा िपताबाहेक कसैले जान्दै न, न त ःवगर्का दूतह ले, न

पुऽले। ३७ मािनसको पुऽको आगमन नोआको िदनह जःतै हुनछ
े । ३८
िकनिक जसरी जलूलयभन्दा अगािड नोआ जहाजिभऽ पःने िदनसम्म, मािनसह

खाइरहेका, िपइरहेका र िववाहबारी गिररहेका िथए, ३९ अिन जलूलय आएर
ितनीह

सबैलाई ःवा ै बगाइ नलगेसम्म ितनीह ले थाहा पाएनन्। मािनसको

पुऽको आगमन पिन त्यःतै हुनछ
े । ४० त्यस बेला दुई जना खेतबारीमा
हुनछ
े न्, एक जना लिगनेछ, अक छोिडनेछ। ४१ दुई ःऽीह

जाँतो िपिँ धरहेका

हुनछ
े न्, एउटी लिगनेछ, अकीर् छोिडनेछ। ४२ “यसकारण जागा रहो, िकनिक
कुन िदन ितमीह को ूभ ु आउनेछ, सो ितमीह ले जान्दै नौ। ४३ तर यो जान,

िक घरको मािलकले चोर रातको कुन पहरमा आउँछ भनी जानेको भए, ऊ

जागो रहनेिथयो, र आफ्नो घर फोनर् िदनेिथएन। ४४ यसकारण ितमीह

पिन

तयार रहो, िकनिक मािनसको पुऽ ितमीह ले निचताएको बेलामा आउनेछ। ४५
“िवँवासी र बुि मान् नोकर को हो, जसलाई त्यसको मािलकले आफ्ना
पिरवारका चाकरह लाई ठीक-ठीक समयमा खान दे ओस् भनी खटाएको हुन्छ?

४६ त्यो नोकर धन्य हो, जसलाई मािलक आउँदा त्यसै गिररहेको भे ाउनेछ।
४७ साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , मािलकले त्यसलाई आफ्नो सारा सम्पि मािथ

िजम्मेवार िनयुक्त गनछ। ४८ तर यिद त्यस दुंट नोकरले ‘मेरा मािलक
ँ ै काम गन नोकरह लाई िप न र
िबयाँलो गछर्न’् भनी मनमा ठानी, ४९ आफूसग

ँ खान र िपउन लाग्यो भने, ५० त्यस नोकरको मािलक त्यसले
मतवालाह सग

निचताएको िदन र नजानेको घड़ीमा आइपुग्नेछ। ५१ अिन मािलकले त्यसलाई
कठोर दण्ड िदनेछ र त्यसलाई ढ गीह का माझ फािलिदनेछ, जहाँ मािनसह
नेछन् र दा॑ा िक नेछन्।” र म ी २५ "१ “तब ःवगर्को राज्य दश

ँ तुलना गनर् सिकन्छ। ितनीह ले आ-आफ्नो ब ी िलएर दुलहालाई
कन्याह सग
भे न िनःके। २ तीमध्ये पाँच जना िनबुिर्

र पाँच जनाचािहँ बुि मती िथए। ३

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

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

भए र िनदाए। ६ “तर

मध्यरातमा ‘हेर दुलहा, उनलाई भे न आओ,’ भन्ने आवाज आयो। ७ “तब ती
सबै कन्याह

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

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

दुवैलाई पुग्ने यथेंट तेल छै न होला, ब

र आफ्नो लािग िकन।’ १० “ितनीह
हुनह
े

पसलेकहाँ जाओ

िकन्न जाँदा दुलहा आइपुग,े र तयार

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

ती अ

कन्याह

खोिलिदनुहोस्!’

आइपुगे र यसो भन्न लागे, ‘ूभ ु, ूभ ु, हाॆा लािग

१२ “तर उनले जवाफ िदएर भने, ‘साँच्चै, म ितमीह लाई

ँ ’ १३ “यसकारण जागा रहो, िकनिक त्यो िदन
भन्दछु , म ितमीह लाई िचिन्दन।

र त्यो घड़ी ितमीह लाई थाहा छै न।

१४ “िकनिक योचािहँ कुनै मािनसजःतो

हो, जसले परदे श जाँदा आफ्ना नोकरह लाई बोलाई आफ्नो धन-सम्पि
ितनीह लाई िजम्मा िदए। १५ ितनले हरे कलाई ितनीह का आ-आफ्नो
योग्यताअनुसार एउटालाई पाँच सुनका िसक्का, अकार्लाई दुई र अकार्लाई एक
िदएर ितनी गइहाले। १६ तब पाँच सुनका िसक्का पाउनेले तु न्तै गएर त्यो
व्यापारमा लगाईकन अ
पाउनेले पिन अ

पाँच िसक्का कमायो। १७ त्यसरी नै दुई िसक्का

दुई कमायो। १८ तर एक िसक्का पाउनेले चािहँ गएर भूइँ

खनेर आफ्ना मािलकको धन लुकाइराख्यो। १९ “धेरै िदनपिछ ती नोकरह का

ँ िहसाब मागे। २० तब पाँच सुनका िसक्का
मािलक आए, र ितनले ितनीह सग

पाउने नोकरले अ

पाँच िसक्का ल्याई अगािड आएर यसो भन्यो, ‘हजूर, तपाईंले

मलाई पाँच िसक्काको िजम्मा िदनुभएको िथयो। हेनह
र्ु ोस्, मैले अ

पाँच िसक्का

कमाएको छु ।’ २१ “मािलकले त्यसलाई भने, ‘ःयाबास, असल र िवँवासी

ँ ाई धेरै कुराको िजम्मा
नोकर! तँ थोरै कुरामा िवँवासी भइस्, अब म तल

िदनेछु। तँ आफ्ना मािलकको खुशीमा सहभागी हो।’

२२ “दुई िसक्का

पाउनेले पिन आएर भन्यो, ‘हजूर, तपाईंले मलाई दुई िसक्का िदनुभएको िथयो।
हेनह
र्ु ोस्, मैले अ

दुई िसक्का कमाएको छु ।’

२३ “त्यसका मािलकले

त्यसलाई भने, ‘ःयाबास, असल र िवँवासी नोकर, तँ थोरै कुरामा िवँवासी भइस्,

ँ ाई धेरै कुराको िजम्मा िदनेछु। तँ आफ्ना मािलकको खुशीमा
अब म तल
सहभागी हो।’ २४ “एक सुनको िसक्का पाउनेले पिन आएर भन्यो, ‘हजूर,

नरोपेको जग्गाबाट कटनी गन र निनफनेको ठाउँबाट बटुल्ने तपाईं कठोर
मािनस हुनहु न्ु छ भन्ने मलाई थाहा िथयो। २५ यसैले मलाई डर लाग्यो, र गएर

तपाईंको िसक्का मैले माटोमुिन लुकाइराख। हेनह
र्ु ोस्, यो तपाईंको िसक्का

िलनुहोस्।’

् अल्छे नोकर,
२६ “त्यसका मािलकले त्यसलाई जवाफ िदए, ‘ए दुषट,

नरोपेको ठाउँमा कटनी गछु र्, र निनफनेको ठाउँबाट बटुल्छु भनेर तले जानेको
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िथइस् भने, २७ तले मेरो धन साहू कहाँ राख्नुपनिथयो, र आएर मैले मेरो धन

ँ २८ यसकारण त्यसबाट यो िसक्का खोस, र
ब्याजसमेत िफतार् पाउनेिथए।
ँ छ त्यसलाई
ँ दश िसक्का छ त्यसलाई दे ओ। २९ िकनभने जससग
जससग
अ

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

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

नेछन् र दा॑ा िक नेछन्।’ ३१ “जब मािनसको

ँ आफ्नो मिहमामा आउनेछ, तब ऊ आफ्नो मिहमामय
पुऽ सारा ःवगर्दूतह सग
िसं हासनमा बःनेछ। ३२ र उसको सामुन्ने सबै जाितह
गोठालाले

भेड़ा र बाभालाई छु ट्

भेला हुनछ
े न्, र जसरी

ाउँछ, त्यसरी नै उसले

ितनीह लाई

एउटालाई अकार्बाट अलग गनछ। ३३ उसले भेड़ाह लाई आफ्नो दािहनेपि , र
बाभाह लाई दे ॄेपि

राख्नेछ।

३४ “तब राजाले आफ्ना दािहनेपि काह लाई

भन्नेछ, ‘आओ, मेरा िपताका धन्यका हो! सं सारको उत्पि दे िख ितमीह का िनिम्त

तयार गिरएको राज्यलाई अिधकार गर। ३५ िकनभने म भोकाएको िथए,ँ

ितमीह ले मलाई खान िदयौ। म ितखार्एको िथए,ँ ितमीह ले मलाई िपउन
िदयौ। म परदे शी िथए,ँ ितमीह ले मलाई आौय िदयौ। ३६ ना ै िथए,ँ

ितमीह ले मलाई वःऽ लगाइिदयौ। िबरामी िथए,ँ ितमीह

झ्यालखानमा िथए,ँ ितमीह

मकहाँ आयौ।’

मलाई हेन र् आयौ।

३७ “तब धमीर्जनह ले उनलाई

जवाफ िदनेछन्, ‘हे ूभ ु, किहले हामीले तपाईंलाई भोकाउनुभएको दे ख्य , र खान
िदय ? अथवा ितखार्उनुभएको दे ख्य , र िपउन िदय ? ३८ किहले हामीले तपाईंलाई
परदे शी दे ख्य , र तपाईंलाई आौय िदय ? अथवा ना ो दे ख्य

र वःऽ

लगाइिदय ? ३९ र किहले हामीले तपाईंलाई िबरामी वा झ्यालखानमा दे ख्य , र
तपाईंकहाँ आय ?’ ४० “तब राजाले ितनीह लाई जवाफ िदएर भन्नेछन्, ‘साँच्चै,
म ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह ले यी मेरा भाइह मध्ये सबैभन्दा सानामा एक
जनालाई जे-जित गर्यौ, त्यो ितमीह ले मलाई नै गर्यौ।’ ४१ “त्यसपिछ उनले
दे ॄेपि का मािनसह लाई भन्नेछन्, ‘ौािपत मािनस हो! मबाट दूर होओ, र

िदयाबलस र त्यसका दूतह का लािग तयार गिरएको अनन्तको आगोमा जाओ।
४२ िकनभने म भोकाएको िथए,ँ ितमीह ले मलाई खान िदएनौ। ितखार्एको िथए,ँ

ितमीह ले मलाई िपउन िदएनौ। ४३ म परदे शी िथए,ँ ितमीह ले मलाई आौय

िदएनौ। ना ो

िथए,ँ र ितमीह ले

झ्यालखानमा िथए,ँ र ितमीह

मलाई वःऽ लगाइिदएनौ, िबरामी

मलाई हेन र् आएनौ।’

१९९

र

४४ “ितनीह ले पिन यसो भनेर जवाफ िदनेछन्, ‘ूभ ु, किहले
हामीह ले तपाईंलाई भोकाएको वा ितखार्एको दे ख्य , परदे शी वा ना ो वा िबरामी
दे ख्य , वा झ्यालखानमा दे ख्य , र तपाईंको सेवा गरे न ?’

४५ “तब उनले

ितनीह लाई जवाफ िदनेछन्, ‘साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , यी सबैभन्दा
सानाह मध्ये एक जनालाई जे-जित गरे नौ, त्यो ितमीह ले मेरो िनिम्त गरे नौ।’
४६ “तब ियनीह

अनन्त दण्डको भागी हुनछ
े न्, तर धमीर् जनह

अनन्त

जीवनमा ूवेश गनछन्’।”

भिवंयको बारे मा जे िवँवास गछ त्यसले बतर्मान जीवनलाई अत्यन्तै
मह वपूणर् ूभाव पानर् सक्दछ। हामीह को वतर्मान जीवननै भिवंयको
आशासँग

बाँचेको

हुन्छ।

जब

हामी

इमान्दारीपूवक
र्

भिवंयको

बारे मा

परमेँवरले िदनुभएका ूित ाह ूित हामी ःवःथ पमा भरपदर्छ तब हामीले
दै िनक

जीवनप ित

कसरी

अपनाउनुपछर्

भ े

उत्ूेणा

पाउन

सक्छ ।

हामीह को सिबय जीवनमा त्यसले उजार् ूदान गछर्। हामीमा त्यःतो जीवन
िजउने बल शिक्त, ूितव ता र उजार् हुन्छ िक त्यसले अ ह को जीवनमा
गिहरो ूभाव र फरक पानर् सक्दछ।

भिवंयमा आउनुहन
ु े येशूको आशा र ूित ाले वतर्मान जीवनमा

हामीलाई कःतो असर वा ूभाव पानर् सक्छ? बतर्मान सं सारमा पापले गदार्

अनेक िकिसमले पीिडत भएका मािनसह लाई हाॆो औकात अनुसार सहयोग

गनुर् आवँयक छ र ितनीह बाट अलग भएर आफू धमार्त्मा छु भ े इजाजत के

म ी २४मा उल्लेख गिरएको छ?
३. आशाको पुन त्थान
येशू

भिवंयको

भी को

उज्ज्वल

दोॐो

आगमनको

आशामाऽ

होइन।

आशा

येशू

इसाईह ले

भी को

गन

साक्षात

केवल

शारीिरक

पुन त्थानले उहाँको आगमन िनँचय भएको महसुस सु का इसाईह ले गरे का

िथए। यिद ितनीह ले दे खे अनुसार येशू शारीिरक पमै मृतबाट

भने उहाँ फेिर आउनुभएर यस सं सारलाई पापबाट शु

िजइउठ्नुभयो

पानुह
र् न
ु ेछ र यस

पृथ्वीलाई नयाँ गिर िनमार्ण गनुह
र् न
ु ेछ भ े िनिँचयतामा ितनीह

जाग क

ु एको
भएका िथए। हे नह
र्ु ोस्: "२० वाःतवमा भींट मृतकह बाट जीिवत हुनभ

ु न्ु छ। २१ िकनिक जसरी
छ। सुितजानेह मध्येमा उहाँचािहँ ूथम फल हुनह

मािनसबाट मृत्यु आयो, त्यसरी नै मृतकह को पुन त्थान पिन मािनसबाट नै
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आयो। २२ िकनिक जसरी आदममा सबै मदर्छन्, त्यसै गरी भींटमा सबै

जीिवत पािरनेछन्। २३ तर हरे क आ-आफ्नै बमअनुसार– भींटचािहँ अगौटे
फल, त्यसपिछ उहाँको पुनरागमनमा भींटका आफ्नैह । २४ तब अन्त्य

आउनेछ, जब उहाँले हरे क शासन, हरे क अिख्तयार र शिक्त नंट पारे र
परमेँवर, अथार्त ् िपतालाई राज्य सुिम्पिदनुहन
े । २५ िकनिक उहाँले आफ्ना
ु छ

सारा शऽुलाई आफ्ना पाउमुिन नपा ञ्जेल उहाँले राज्य गनपछर्। २६

सबैभन्दा पिछ नंट पािरने शऽु मृत्यु हो। २७ “िकनभने परमेँवरले सबै कुरा

उहाँका पाउमुिन अधीनमा राख्नुभएको छ।” तर यो ःपंट छ, िक “सबै कुरा
उहाँको अधीनमा रािखएको छ” भन्नाले परमेँवर आफै त्यस अधीनतामुिन
ु न्ु न, जसले सबै कुरा भींटको अधीनमा रािखिदनुभएको हो।" (१ कोिरन्थी
हुनह

१५:२०-२७)।

पावलको िनिम्त येशूको आगमनको मूल तत्व नै उहाँको पुन त्थान

िथयो। येशूको पुन त्थान नै उहाँको िशषर् घट्ना िथयो। यिद उहाँको
पुन त्थान नभएको भए येशू ूितको आःथाको औिचत्य उनले दे खेका िथएनन्:
"यिद येशू भी

बौिर नउठ्नुभएको भए ितमीह को िवँवास तथा आःथा

बेकारको हुनेिथयो" (१ कोरन्थी

१५:१७

पान्तिरत)। ती शब्दह को

बारे मा सोच्नुहोस्। हामी आशा गन सबैको िनिम्त येशूको पुन त्थान कितको

मह वपूणर् रहे छ भनेर पावलले िजिकर गरे का शब्दह

ःप

पादर्छ।

१ कोरन्थी १५:१२-१९ पढ्नुहोस्। येशूलाई िवँवास नगन तर

उहाँको बारे मा चासो िलनेह लाई उहाँको पुन त्थान इसाई आशाको िनणार्यक
िबन्दु हो भनेर कसरी व्याख्या गन? हेनह
र्ु ोस्: "१२ मृतकह बाट भींट

ु यो भनी ूचार गिरन्छ भने कसरी ितमीह मध्ये कसै-कसैले
पुन त्थान हुनभ
मृतकको पुन त्थान हुँदैन भनी भन्न सक्छौ? १३ तर यिद मृतकह को

पुन त्थान हुँदैन भनेता भींट पिन मृतकबाट पुनजीर्िवत पािरनुभएको होइन।

१४ यिद भींट मृतकबाट पुनजीर्िवत पािरनुभएको होइन भनेता हाॆो ूचार व्यथर्

हुन्छ, र ितमीह को िवँवास पिन व्यथर् हुन्छ। १५ त्यसभन्दा बढ़ी हामी
परमेँवरको बारे झूटा साक्षीह

ठहिरन्छ , िकनिक उहाँले भींटलाई मृतकबाट

पुनजीर्िवत पानुभ
र् यो भनी हामीले परमेँवरको बारे गवाही िदएका छ । तर साँच्चै

मृतकह को पुन त्थान हुँदैन भने उहाँले भींटलाई पुनजीर्िवत पानुभ
र् एन। १६

िकनिक यिद मृतकह को पुन त्थान नहुने भए ता भींट पिन मृतकबाट जीिवत

पािरनुभएन। १७ भींट पुनजीर्िवत पािरनुभएन भने ितमीह को िवँवास व्यथर् छ,
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र ितमीह

अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। १८ तब त भींटमा सुितगएकाह

पिन नंट भएका छन्। १९ यिद यस जीवनको लािग माऽ भींटमा हामीले
आशा राखेका ह भने हामी सबै मािनसह भन्दा बढ़ी दयनीय हुन्छ ।"

ु एका येशूलाई दे खे तब ूथम चेलाह को
जब पुन त्थान हुनभ

जीवनमा आमूल पिरवतर्न आएको िथयो। हामीले अिघ हे र्य
चेलाह लाई

िक येशूले

सुसाचार सुनाउन सहरह मा पठाउनुभएको िथयो। त्यही बममा

ितनीह लाई परमेँवरको राज्यको अनुभिू त पिन िदन अर्हाउनुभएको िथयो
(म ी १०:५-८)। तर जब येशूको मृत्युभयो तब ितनीह को साहस धुजाधुजा
भएको िथयो र ितनीह को आशा िछयािछया भएको िथयो। तर जब पिछ सारा

सं सारमा सुसमाचार सुनाउन येशूले आदे श िदनुभयो (म ी २८:१८-२०) र

पिवऽ आत्माको आगमनले ितनीह ले अत्यिधक उजार्, जोश र बल पाए (ूेिरत
२:१-४) तब ितनीह

आफूह माऽ होइन सं सारलाई उथलपुथल गनर् अमसर

भए र उहाँको राज्य ःथापनाको अनुभिू त ितनीह को जीवनले बताइिदए।
मृत्युको ऽास र शिक्तबाट आफूह

ःवतन्ऽ भएको अनुभिू त भएपिछ

(जुनसुकै ूिबया ारा मरे पिन त्यो मृत्यु केवल क्षिणक लोडशेिड माऽ हो भ े
भावनाले उत्ूेिरत भएपिछ) सु का िवँवासीह

येशूको राज्यको नीित अनुसार

चल्न र साहससाथ जुनसुकै जोिखममा पनुप
र् रे तापिन उहाँको नाउँ फैलाउन

सु का िवँवासीह

चिम्कन थालेका िथए ("३० मचािहँ िकन हरघड़ी

जोिखममा पिररहे को छु । ३१ भाइ हो, हाॆा ूभ ु येशूमा ितमीह को कारण म

गवर् गदर्छु, र म भन्न सक्तछु , िक ूितिदन म मदर्छु" १ कोिरन्थी १५:३०३१)। मृत्यु ल्याउने तत्वले नै मािनसह लाई अनेक ूकारले साःती, पीडा,

सतावत, अन्याय, अत्याचार (धमर्कै नाउँमा भएतापिन), दिरिता, शोषण,

िथचोिमचो, रोगव्याधी आिद ल्याउँदछ।

ु एपिछ मािनसले भोग्नु
य िप, येशूले मृत्युमािथ िबजय ूाप्त हुनभ

परे का ती सबै दुदर्शाह को एक िदन अन्त्य हुनेछ। "अिन्तम शऽु जो मृत्यु

हो त्यसलाई सदाको िनिम्त न

गिरनेछ।

आिखरमा, हामीले अिहले जसलाई सहयोग गरे पिन केही समयपिछ

त्यसको अन्त हुनछ
ु एको िथयो, "ितमीले ःयाहार
े (मदर टे िरसाले एक फेरा भ भ

गरे को िबरामी मछर् भनेर ितमीलाई थाहा छ तैपिन ःयाहार गर"-अनुवादकको
थप िटप्पणी)। तैपिन सं सारमा रहनुपदार् भोिगरहनुपन दु:खक को िततो सत्यले
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हामीलाई के िसकाउँदछ िक येशूको मृत्यु र पुन त्थानमामाऽै आशा राखेर
िजउनुपछर् भ े आत्म ान अ लाई िसकाउन िकन ज री छ?

४. न्याय आशाको एक केन्ििवन्दु

मानव जीवनको यथाथर्तालाई लिक्षत गद उपदे शक ८:१४ले एक

वाःतिवक सत्यतालाई ूःतुत गरे को छ। त्यसलाई तपाईँले कुन कुन तिरकाले

हेनह
र्ु न्ु छ? हेनह
र्ु ोस्: "सं सारमा केही अक एउटा व्यथर्को कुरा हुँदैछ: दुंटले

पाउनुपन दण्ड धमीर्ले पाउँछ, र धमीर्ले पाउनुपन इनाम दुंटले पाउँछ। म

भन्दछु , यो पिन व्यथर् हो।"

दु:ख, क , पीडा, अनेक िकिसमको बेथा, दवाब, िवयोग आिद सहनु

आफैमा अस

त छ नै, तर अनावँयक पमा अन्याय र अत्याचार भोग्नुपदार्

यस सं सारको बेिथितलाई अचािक्लनै मा ु पदर्छ। अनावँयक पमा बोक्नुपन

अथर्िहन दु:खक

सोचे भन्दा भािर नै हुन्छ। कुनै पिन सं सार जहाँ अन्याय र

अत्याचार गनको न्याय वा फैसला हुँदैन वा लेखाजोखा रािखएको हुँदैन

त्यसलाई िनदर्यी िबस ती सं सारको पराका ा भनेर मा ुपदर्छ। त्यसकारण एक

जना नािःतक लेखकले िबस

शताब्दीमा मािनसह को अबःथा दे खेर ठू लो

शोक व्यक्त गरे का िथए, "आजको मािनसह को अवःथा कःतो लज्जाःपद,
िवस ित र िनरथर्क छन्?" अन्याय गन मािनसह को न्याय र लेखा नै यो
सं सार साँिच्चक्कै लज्जाःपद, िबस ितपूणर् भएको र मानव जीवनको औिचत्य
नभएको जःतै दे िखन्छ।
तर

उपदे शक ८:१४को बन्दन यो मानव जीवनको युगको अन्त

होइन। सं सारमा भइरहे को घोर अन्याय र अत्याचारको अन्त नभएकोमा
आप ी जनाइएको र "व्यथर् नै व्यथर्" भनेर िबलाप गरे लग ै राजा सोलोमनले

आफ्नो भावनालाई अचानक नयाँ मोडमा लान्छन्। अथर्िहन जीवनको शोक र
िबलापको बीचमा उनले खास गरे र यो भन्दछन्: केही समय पखर्, परमेँवरले

न्याय गनुह
र् न
ु ेछ। सबै कुरो िनरथर्क छै न। साँच्च भन भने अब सबै थोक र
ूत्येक व्यिक्तको अिःतत्वको अथर् हुन जानेछ।

अिहले नै यस सं सारमा हामी जे गछ त्यो िकन मह वपूणर् छ भनेर

उपदे शक १२:९-१४ले कसरी ू

पारे को छ? हेनह
र्ु ोस्: " ९ उपदे शक

बुि मान् माऽ िथएनन्, तर ितनले मािनसह लाई
ितनले आफ्नो मनमा िवचार गरे , अिन धेरै उखानह
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ानका कुरा पिन िसकाए।

यथोिचत बममा राखे।

१० उपदे शकले ठीक-ठीक शब्दह
सोझा र सत्य िथए।

खोजेर िनकाले, अिन जे ितनले लेखे, ती

११ बुि मान्का वचनह

ितनीह ले स लन गरे का भनाइह

गोठालाको लाठोझ छन्, र

दि॑लो ूकारले ठोकेका िकल्लाह झ छन्,

् १२ ए मेरा छोरा, ितनमा थपेका केही
जो एउटै गोठालाबाट िदइएका हुन।

कुराबाट होिशयार बस। धेरै पुःतकह
धेरै अध्ययनले शरीरलाई थकाउँछ।

बनाउने कामको अन्त्य हुँदैन। अिन

१३ अब सबै कुरा सुिनएका छन्–

कुराको िनंकषर् यही हो। परमेँवरको भय राख र उहाँका आ ाह

पालन

गर। िकनभने मािनसले गनुपर् न सारा कतर्व्य यही नै हो। १४ िकनिक हामीले

गरे को हरे क काम, असल होस् वा खराब होस्, ूत्येक गुप्त कुरासमेत सबैको

न्याय परमेँवरले गनुहर् न
े ।
ु छ

एक िदन परमेँवरले सबैको न्याय गनुह
र् न
ु ेछ भ े आशा नै यो जीवन

र यो सं सारको अिःतत्वको औिचत्य भएको दे खाउँदछ। परमेँवरको ःवभावको
केन्ििवन्दु न्याय हो। अिहलेको अवःथामा परमेँवरले सृि

गनुभ
र् एको र ूेम

र् एको सं सारमा हामी रिह नै रह भनेर बाइबलले िजिकर गदर्छ। गलत
गनुभ
िदशामा

गएको

यस

सं सारलाई

पुनःथार्पना

गन

परमेँवरले

योजना

बनाइरहनुभएको छ र त्यो योजना येशूको जन्म र मृत्युले खुलासा गरे को छ

भनेर बाइबलले बताउँछ। यस सं सारलाई िठक ःथानमा ल्याउन परमेँवरको
न्यायले िनणार्यक भूिमका खेल्नेछ। आज मािनसह

मािनसह बाटै भोिगरहे का

अन्याय, अत्याचार, िहं सा, आतङ्क, लुटको मारमा परे का, शोिषत वगर्,
पीडा र क

अनेक

भोिगरहे का, अछु त वा तल्लो जात भनेर पाखा लगाइएका, दिरि

ँ ाको अगािड किसङ्गर बनेका आिद जनह को िनिम्त
भनेर धनीको आख
न्यायको ूित ा यथाथर् असल समाचार नै हो भनेर मा ुपदर्छ।
अिहले नै न्यायको िनिम्त युग सम्म व्यथा भोिगरहेका हामी मानव

ूाणीको िनिम्त परमेँवरको ःवभाव अनुसार न्याय गरे र सबै थोक व्यविःथत
गनुह
र् न
े भ े बाइबलको बाचालाई तपाईँले कसरी िलनुहन्ु छ? त्यसबाट हामीले
ु छ
कःतो आशा राख्न सक्छ ?

ँ ु र पीडा हुनछ
५. आश
े ैन
यही पुनसृि

गिरएको पृथ्वीमा जब येशूले आफ्नो शासनको अिभभारा

सम्हाल्नुहन
े र झुठको खेती गन शैतानलाई पराःत गरे र यो पृथ्वीको सही
ु छ

राजा हुनहु न
े तब त्यसबेलाको सं सार कःतो हुनछ
े भनेर ूकाश २१:१-७ र
ु छ
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ूकाश २२:१-६मा िदएको वणर्नलाई कल्पना गनुह
र् ोस्। पाप, मृत्यु, पीडा र
ँ िु बनाको सं सार कल्पना पिन गनर् िकन गार्हो? हेनह
आश
र्ु ोस्: " १ तब मैले नयाँ

आकाश र नयाँ पृथ्वी दे ख, िकनिक पिहलो आकाश र पिहलो पृथ्वी िबितगएका
िथए। समुि त अब छँदैिथएन। २ अिन मैले परमेँवरबाट दुलहाको िनिम्त

दुलही जःतै गरी िस ािरएर तयार पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ य शलेम

ःवगर्बाट तलितर झिररहेको दे ख। ३ िसं हासनबाट यसो भन्ने एउटा चक सोर

ँ भएको छ। उहाँ ितनीह सग
ँ
मैले सुन, “हेर, परमेँवरको वास मािनसह सग
वास गनुह
र् न
े , र ितनीह
ु छ

उहाँका ूजा हुनछ
े न्, र परमेँवर आफै ितनीह का

ँ रहनुहन
ँ ाको आस
ँ ु
परमेँवर भएर ितनीह सग
े । ४ उहाँले ितनीह का आख
ु छ
पूणर्

पले पुिछिदनुहन
े , र फेिर मृत्यु नै हुनछ
े ै न, र शोक र पीडा पिन हुनछ
े ै न।
ु छ

िकनिक पिहलेका कुराह

िबितसकेका छन्।” ५ िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न
े े
ु ल

मलाई भन्नुभयो, “हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु।” उहाँले यसो पिन भन्नुभयो,

“यो लेख, यी कुराह

भरपदार् र सत्य छन्।” ६ उहाँले मलाई भन्नुभयो, “अब

िसि यो। म अल्फा र ओमेगा हुँ, आिद र अन्त्य म नै हुँ। ितखार्उनेह लाई
जीवनका पानीको फुहाराबाट म िस मा िदनेछु। ७ जसले िवजय ूाप्त गछर्

त्यसले यो उ रािधकार पाउनेछ, र म त्यसका परमेँवर हुनछ
े ु , र त्योचािहँ मेरो

छोरो हुनछ
े ।" र " १ तब ितनले मलाई ःफिटकजःतै चहिकलो जीवनका

पानीको नदी दे खाए। त्यो नदी परमेँवरको र थुमाको िसं हासनबाट िनःकेर २

त्यस सहरका सड़कको बीचबाट बिगरहेको िथयो। त्यस नदीका िकनारमा
जीवनको वृक्ष िथयो, जसले हरे क मिहना बा॑ै िकिसमका फलह

िदइरहन्थ्यो।

त्यसका पातह चािहँ जाित-जाितह लाई िनको पानर्का िनिम्त िथए। ३ अबदे िख
उसो त्यहाँ किहल्यै सराप हुनछ
े ै न। परमेँवर र थुमाको िसं हासन त्यहाँ हुनछ
े ,र

उहाँका दासह ले उहाँको आराधना गनछन्। ४ ितनीह ले उहाँको मुहार
दे ख्नेछन्, र उहाँको नाउँ ितनीह का िनधारमा हुनछ
े । ५ त्यहाँ फेिर रात

हुनछ
े ै न, ितनीह लाई ब ी वा घामको उज्यालो चािहनेछैन, िकनिक परमूभ ु
परमेँवर नै ितनीह को उज्यालो हुनहु न
े , र ितनीह ले सदासवर्दै राज्य
ु छ

गनछन्। ६ ितनले मलाई भने, “यी वचन भरपदार् र सत्य छन्। अब चाँड़ै हुन

आउने

कुराह

आफ्ना

दासह लाई

दे खाउन

आत्माका परमेँवरले आफ्ना ःवगर्दूत पठाउनुभयो।”

परमूभ ु, अगमवक्ताह का

पाप पिछको हाॆो जीवन कःतो अचम्म र मिहिमत हुनेछ सो हामीले

सोच्नै नसिकने वणर्न बाइबलले ूःतुत गरे को छ। हाॆो िनिम्त के पिखर्रहे को

छ सो हामी कल्पना पिन गदर् सक्दै न । नयाँ पृथ्वीमा के हुनेछैन र के हुनेछ
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भ े कुरा केही हदमामाऽ ती पदह ले बताउँदछ। जब यस पृथ्वीको

पुनिनमार्ण गिरनेछ तब त्यहाँ पीडा, दु:ख, क , मृत्यु, ऽास, अन्याय, अत्याचार,

दिरिपना कसरी हुनेछैन भ े कुरो हाॆो सोचभन्दा टाढाको िवषय हो।

मािनसलाई पीडािदने ती थोकह माऽ नहुने होइन थिपएका यी कुराले

ँ ाह बाट ूत्येक
हाॆो व्यिक्तगत जीवनलाई नै छोएको हुन्छ: "ितनीह का आख

ँ ु पुिछ िदनुहन
आश
ु ेछ" (ूकाश २१:४)। मानव इितहासभिर क

पाइरहे का

मािनसह ूित परमेँवरको क णा कःतो चरमिवन्दुमा पुग्नेरहे छ भनेर उक्त
ँ ु त? परमेँवरबाट मुिक्त पाएकाह
एक वाक्यले दे खाउँदछ। तर कसको आश

र त्यही मुिक्तको ःवाद चाखेर नम ञ्जेल आःथावान र िन ावान भएकाह को

लािग

त्यो

उच्चारण

िनवारणमाऽ गनुह
र् ु

गिरएको

हो।

परमेँवरले

ितनीह को

दु:खक

ँ ु उहाँको आफ्नै हातले पुिछिदनुहन
ितनीह को आश
ु ेछ रे !

पापले गदार् क्षतिबक्षत भएको र िततरिबतर भएको जीवन, यस सं सारमा
भइरहे को अन्याय, आत

र िवयोगले सताइरहे का मािनसह को जीवन अन्त्य

हुने ूिबयामा छ भनेर ूकाशको पुःतकले बताउँदछ। हामी सबै जना कुनै न

कुनै ूकारले पापको िशकार भएका छ । त्यस नयाँ सं सारमा हुने जीवनको
खको बारे मा चचार् गद यूह ाले भन्दछन् "ती

बीचमा

भएका

घाऊह

िनको

पानर्

ूयोग

खका पातह

गिरनेछ"

रा ह को

(ूकाश

२२:२

पान्तिरत)। यस सं सारमा मािनस भएर अनुभव गनुप
र् रे को भावनाह

र

दु सं सारमा सहभािग हुन पुिग यहाँ भइरहे का अन्याय, अत्याचार आिद दे िखरहनु

भएको परमेँवरले सबै कुरा बुझ्नुहन्ु छ भ े ूत्याभूित ूकाशको पुःतकले

छलर्

दे खाउँछ। हामी ूत्येकमा भएका कुनै न कुनै िकिसमको चोट र

घाऊलाई

िनको

पािर

परमेँवरको योजना छ।

यस

सं सारको

पुनिनमार्ण

(िजण ार

होइन)

गन

त्यो समय नआउञ्जेल येशूका भक्त हुँ भनेर दावी गन ूत्येक

भक्तलाई जीम्मेवारी सुिम्पएको छ। हामी सानो होऔ ं वा ठू लो होस्, बलबान

होऔ ं वा कमजोरी हामीह को दक्षता र शिक्त अनुसार हाॆो विरपिर रहे का

अभावमा परे काह को सेवा गनर् येशूले हामीलाई आ ान गनुह
र् न्ु छ। धन
दौलतले माऽ होइन, दु:खी

घरमा

कसै लाई

लुगाफाटा

िदएर,

खाना

दय भएकाह लाई दयाका शब्दह

खान

सरसल्लाह

बोलाएर,
िदएर

औषधी

आिद ारा

उपचारमा
हामीले

ूयोग गरे र,

सहयोग

हामीभन्दा

गरे र,
दु:ख

पाएकाह लाई सहयोग गनर् सक्छ । तर त्यस ूकारको सहयोग गनर् हामीमा
िनःवाथीर् भावना हुनपु छर्, आफ्नो भाऊ खोज्ने ूवृि बाट हट्नुपदर्छ, अ लाई

२०६

उचाल्न ःवाथर्त्यागको ूेमले ूेिरत हुनपु छर्। यी सबै गुणह

हाॆो ूभ ु येशूले

यस सं सारमा हुँदा दे खाउनुभएको िथयो।

िन:सन्दे ह हामीह को कठोर ूयासको बाबजुद पिन यस पृथ्वी झन

झन दु , आत , अन्याय, अत्याचार आिद बढ्दै जानेछ। येशूलाई त्यो थाहा

िथयो। त्यो सत्य थाहा पाएर पिन उहाँले अ को सेवा गनर् रोक्नुभएन र
हामीले पिन रोक्नुह ु ।

उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत: द आक्टस अभ आपोःटलसको पृ.

३०९-३२२को अध्याय "किल

टु िरच अ हाइयर ःटान्डडर्" र द मेट

कन्ऽोभसीर्को पृ. ६५३-६६१को "डेसोलेसन अभ द अथर्" पढ्नुहोस्।
"बन्धनमा

परे का

आफ्ना

फिकर्न्छ तब यस जीवनको महान्

जनह ितर

जब

परमेँवरको

आवाज

न् मा गुमाइएकाह को माझमा िभषण

जागरणको अिभयान सु

हुनेछ। जब समय िथयो र अवसर िदइएको िथयो तब

कृकृत्यह

भएको

ितनीह

अन्धो भएर शैतानको धोकापूणर् कामलाई
न्यायोिचत

ितनीह ले

चाए। ितनीह को पापका

ठहर्याइएका

कमजोरह लाई दमन गरे र धनी तथा शिक्तसम्प

िथए।

भएर ितनीह

आफूभन्दा

भन्दा उच्च

र ूिति त हुन पाएकोमा गबर् गरे का िथए, ितनीह ले परमेँवरको व्यवःथालाई

उलङ्घन गरे र धनी तथा ूिति त भएका िथए। भोकाएकाह लाई ख्वाउन,

ना ोह लाई लुगा लगाइिदन, न्यायपूवक
र् व्यवहार गनर् र क णालाई ूेम गनर्
ितनीह ले वेवाःता गरे का िथए। यो सं सारका रमझम, रमाइलो र धनको
िनिम्त

ितनीह ले

आफ्ना

आत्माह लाई

बेचेका

िथए।

तर

ितनीह

परमेँवरितर धनी हुन खोजेका िथएनन्। त्यसको फलःव प ितनीह को

जीवन असफल भएको िथयो। ितनीह को मोजमज्जा अब ितनीह को िनिम्त

च ुक अिमलो जःतो भयो र ितनीह को धनसम्पि
एलेन जी

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर् पृ. ६५४बाट

नाश हुनेभएको िथयो।"-

पान्तिरत।

"येशू र शैतानको बीचमा भइरहे को महान् अन्त र् न्

वा िववाद

सिकयो। पाप र पापीह को अिःतत्व अव रहे न। सारा जगत नै सफा भयो।
तालमेलको धड्कन र हष उल्लासका गजर्नले सारा सृि

गुिञ्जन्छन्। अिसिमत

ॄम्हान्डभिर सवर्सिृ कतार्बाट जीवन, ज्योित र हषर् बहन्छन्। सुआम अणुदेिख

सं सारमा भएका भयानक बःतु, सबै थोक चाहे जीिवत होस् वा अिजिवत होस्
ितनीह को सौन्दयर्तालाई ूदशर्न गिर िस

ु न्ु छ
आनन्दसाथ परमेँवर ूेम हुनह
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भनेर घोषणा गिरनेछ।"-एलेन जी

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ६७८बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ)

यस सं सारमा हामीह को िजउनुको औिचत्य छ भनेर यस अध्यायले

तपाईँलाई कसरी दे खाएको छ? परमेँवरले सबै थोक नाश गरे र फेिर
पुनसृि

बारे मा

गनुह
र् न
त्यसकारण हाॆो बतर्मान जीवन र यस सं सारको
े
ु छ

िचन्ता

गनुप
र् दन

भ े

कितपय

मािनसको

पािरहाल्नुहन
िन भ े
े
ु छ

नयाँ

अिःतत्वलाई

ँ
धारणासग

यस

अध्यायको पाठ कसरी बाझ्छ? आिखरमा परमेँवरले सबै थोक िठक
िवँवास गन बममा

आवँयक परे काह को वाःता गनुर् बेकार छ भ े धारणाको पासोमा

नपनर् हामीले के गनुप
र् छर्? अझ झन खराब त परमेँवरले सबै थोक

िठक पािरहाल्नुहन्ु छ भ े सत्यलाई अङ्गाल्दै अ को शोषण गन
ूवृि बाट कसरी जोिगने?

आ) जब येशूको आगमन निजक हुँदै गछर् तब दु , आत , पीडा,
रोगव्याधी, पाप अधमर् र समःयाह

चक

पमा बढ्नेछन् भनेर

बाइबलको भिवंयवाणीले बताउँछ भनेर सेभेन्थ-डे एडेिन्टःटह

गदर्छन्। जब ती घट्नाह

िजिकर

हुन्छन् तब हामी ूायजसो म ी २४

ँ
ँ छ । तर ती िवयोगका घट्नाह लाई म ी २५
अध्यायलाई औल्याउ

अध्यायको पिरवेशमा कसरी हेछ ? (अथार्त ् ती सबै थोक त हुनछ
े न्

तर त्यसूित हाॆो जीम्मेवारी के छ भनेर खुलाइएको म ी २५लाई

हामीले कसरी बुझ्ने?-अनुवादकको थप िज ासा)।

सारांश: यस सं सारमा भइरहे का राक्षसी वा दु ताको िबिगिबिग भइरहे को

परमेँवरले सध हे िररहनुह ु । येशूको दोॐो आगमनले पाप र दु को अन्त्य,

अन्याय अत्याचारको मारमा परे काह को च ाई र हुनपु न सं सारलाई फेिर

पुनिनमार्ण गनुर् हुनेछ भ े

महान आशा बाइबलले

बताउँदछ। येशूको

पुन त्थानमा आधािरत यस आशामािथ िवँवास गन सबै अनुयायीह को

जीवनमा आमूल पिरवतर्न वा कायाँ पलट हुन्छ र अ को सेवा गनर् साहस
ूदान गदर्छ। जब हामी येशूको आगमनको पखार्इमा रिहरन्छ म ी २५का

अतीर्कथाह ले अनुसार हामीलाई च ुपचाप बःन निदएकोले हामी अ को सेवामा

सिबय भएर काम गदर्छ ।
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कथा ११
जब पिरवारमा िवपि

आउँछ

जोलीराबो, ६७, िफजी
िफजी दे शको िबमा कम्पनीको कमर्चारी जोलीले आफ्नो अःपतालको

ँ ा उचालेर मािथ हे छर्। आख
ँ ाभिर आश
ँ ु झािररहे की आफ्नी
शैयाबाट आख
काकीलाई उसले हे दर्छ।

"बाबु, ितमीले त्यो चचर् छोड्नै पछर्। त्यस चचर्लाई हाॆो गाउँमा

नल्याउनु। यो त ितमीलाई सराप लागेको छ। यिद हाॆो गाउँमात्यो त्यो
चचर्को नयाँ िशक्षा िभऽायौ भने अझ धेरै अिन

हुनेछन्। ितमी अक िदनमा

ितॆो परमेँवरको आराधना गर। शिनबार ितमी आराधना गछ , त्यो गलत
हो। अब त्यसकै नितजा ितमीले अिहले भोिगरहे का छौ" उनले जोलीराबोको

िशरमा हात राखेर यी कुरा भनेिक िथइन्। जोलीराबो प ी बाँधेको आफ्ना

हातपाखुराह मा हे दर्छन्। दुवै हातह
दुई भितजाह

त्यही दुघट्
र् नामा

कार दुघट्
र् नाले भाँिचएका िथए। उसका

मािरएका

िथए।

जब

जोली

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलयो, तब उसले िफजी दे शको आफ्नो गाउँ
नाबुिसवामा नयाँ िवँवास कसरी िभऽाउने भनेर उसको

दय जिलरहे को

िथयो। तर जब जोलीले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलएर आफ्नो गाउँ आए

तब धेरै मािनसह

सम्ूदायका इसाईह

ऊदे खी िरसाएका िथए। उसका धेरै आफन्तह

अक

िथए। तै पिन जोलीले सुसमाचार ूचार सभाह

चलायो

र १० जना मािनसह ले बिप्तःमा िलएका िथए। अिन चचर् बनाउन उसले
जग्गा िकन्यो। नयाँ चचर् भवन बनाउने जग्गाको झारपात सफा गनर् चचर्का
नयाँ िवँवासीह लाई एक िदन उसले डाक्यो।
जग्गा सफा गन एकिदन अिघ जोलीले आफ्नो २७ वषर्को भितजालाई
िबहान सबेरै नाडी एयरपोटर्मा लग्दै िथयो। उसको साथमा भितजाकी आमा र
उसका दुई कान्छा भाइह

र आफ्नै १३ वषर्को छोरो पिन िथयो। ऊ सुबा

िसडान कार चलाउँदै िथयो। िबहान ४बजेितर जोली कार हाँक्दा हाँक्दै िनदायो

र कार सडकबाट बािहर िचिप्लयो। उसको २७ वषर्को भितजा र उसको १६

वषर्को भाईको घट्नाःथलमा नै मृत्यु भयो। ितनीह को आमा, र अक १३
वषर्को भितजो भने गिम्भर चोटले अःपतालमा भनार् भएका िथए।
हातपाखुराह

जोलीका

भाँचेएका िथए। आफ्नो छोरो भने जसोतसो गरे र बच्यो।
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जोलीकी काकी अःपतालमा आएर एडभेिन्टःट चचर् बनाउने योजना
र

गन पछर् भ

आएकी िथइ। जोलीले आफ्नो खाटबाट मािथ हे र्यो।

"काकी, तपाईँको एउटामाऽ छोरो छ। यिद तपाईँको छोरो एक िदन
एडभेिन्टःट

भयो

भने

तपाईँको

छोरोको

िनिम्त

म

मनुर्

परे तापिन

म

परमेँवरलाई धन्यवाद िदनेछु" आफ्नो पीडालाई भ ुल्दै जोलीले जवाफ िदयो।

ँ ाभिर आश
ँ ु पारे र रे र फिकर्न्।
उसको काकी आख

जोली िवँवःत भएर बोलेतापिन चचर् बनाउने काममा ऊ िनिँचत

भएन। एक मिहनासम्मको अःपतालको बासमा ऊ ूाथर्ना गद रअयो, "हे ूभ ु,
मलाई थाहा छै न मैले तपाईँको काम गिररहे को छु िक छै न।"

तर जब ऊ अःपतालबाट िनःक्यो तब चचर् बनाउने कुरामा उसलाई

कुनै शङ्का भएन। िदिद एलेन जी

ाइटले भने जःतै उसले यो भ

सकेको

्
िथयो, "सिहद हाबेलको समयदे िख परमेशवरका
जनह को िनिम्त दु:खक
जीवनको अिभ

आ ाह

भाग हुन पुगेको छ। सत्य परमेँवरको िनिम्त र उहाँका

पालन गनुप
र् दार् पूखार्ह ले धेरै दु:ख पाएका िथए। चचर्को उच्च

िशरले हाॆो िनिम्त क
अत्यन्तै क

पाउनुभयो। उहाँका पिहला चेलाह

भोगेका िथए। येशूका करौड

सुधारवादी इसाईह ले पिन दु:खक

िवँवासीह

र सु का चचर्ले
सहीद भए र

पाए। त्यसकारण हामी िकन यस

जीवनमा आउने र दु:खक दे िख खुिम्चने? हामीलाई अनन्त जीवनको आशाको
आिशष छ र सं सारका सबै कुराह

येशूको िसय आगमनमा पिग्लएर

जानेछ।" (टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली १, पृ. ७८बाट

पान्तिरत)।

सुसमाचार फैलाउने काममा दु:ख पाइन्छ भनेर जोलीले महसुस

गर्यो। जब परमेँवरको काम गिरन्छ तब शैतानलाई िरस अत्यन्तै उठ्छ।
तर त्यहाँ एक मिहनािभऽै चचर् खडा भयो।

आफ्नो गाउँमा चचर् खडा भएको दे खेर जोली खुशी भयो। तर अक

चचर् पिन खडा गनर् उसले चाअयो। यसबेला त्यो चचर् िकउभा भ े अक गाउँमा
खडा गनर् उसले चाहे को िथयो। तर चचर् िनमार्ण गन कायर्बममा कसै को

घरमा पिन िवप ी आओस् भ े उसले चाहे को िथएन। त्यसकारण ऊ र
चचर्का अ

िवँवासीह

िमलेर ूाथर्ना गन र हप्ताको दुई िदन उपवास बःने

िनणर्य भयो। अिन ितनीह ले घर घरमा गएर सुसमाचार ूचार गन िनणर्य पिन
गरे ।
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जोलीले हरे क िदन यसरी ूाथर्ना गर्यो, "ूभ ु, सुसमाचार ूचार र चचर्

बनाउने िनणर्य गदार् मेरो आफ्नै गाउँमा नराॆो घट्ना भयो। अब सुसमाचार
अक

गाउँमा

लै जाँदैछु।

पिहलाको

जःतो

खराब

अनुभवितर

मलाई

नडोर्याउनुहोस्। म जे गछु र् त्यो सबैमा तपाईँको अगुवाई होस् र पिहलाको
जःतो नराॆो अनुभव दोहोिरन निदनुहोस्।"

जोलीलाई अचम्म लाग्ने गरी एक जना गाउँलेले एडभेिन्टःटलाई मन

पराएकोले उसले आफ्नो घरमा साबथ सेवा चलाउन आमह गर्यो। पिछ ती

गाउँलेले चचर् बनाउन आफ्नो जग्गा उपलब्ध गरायो।

ूाथर्ना र उपवासले त्यस गाउँमा चचर् ःथापना गनर् सिजलो भएको

िथयो भनेर जोलीले आफ्नो अनुभव सुनायो।

अिन ऊ तेॐो गाउँ बु टु मा गयो। ऊ र चचर्का िवँवासीह ले

ूाथर्ना गरे र उपवास बसे। जब गाउँको ूमुख र उनको पिरवारले बिप्तःमा
िलए तब जोलीको हषर्को िसमा नै रहे न।
तर चचर् िनमार्ण गनुभ
र् न्दा पिहले फेिर अक िबप ी आयो। मधुमेहले

गदार् गाउँको ूमुखको मृत्यु भयो। उनी एडभेिन्टःट भएकोले उनलाई सजाय

िदइएको हो भनेर गाउँलेह को बीचमा कुरा काटे ।

एडभेिन्टःट चचर्को काममा आबमण गनर् शैतानले गाउँूमुखको

मृत्युलाई ूयोग गर्यो भनेर जोलीले भन्यो। तर एक मिहनािभऽ चचर् िनमार्ण
हुन्छ भनेर उसमा िवँवास िथयो।
गाउँमा परमेँवर हानुह
र् ु

भनेर जोलीले िवँवास गर्यो। गाउँको

निजकै जोलीसँग यी लेखकले अन्तवार्तार् िलने बममा उसले आफ्नी काकीसँग
उनको छोराको िनिम्त आफू मनर् तयार छु भनेर भनेको कुरा पुन: सम्झेको

िथयो। उनको छोरो र उनका चारै जना छोराछोरीह ले बिप्तःमा िलए र
एडभेिन्टःट भए।
"जब म मेरी काकीको घरमा उनी मनुभ
र् न्दा अिघ पुगर उनको एउटामाऽ

छोरोलाई

सुसमाचार

सुनाएकोमा

मलाई

परमेँवरको िनयन्ऽणमा छ" जोलीले सं त ु

धन्यवाद

भएर भन्यो।

२०८-३

िदइन्।

सबै

थोक

-आन्सयु मेकचेःनी

