
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : लूका १८:१-८, म ी २४-२५, १ कोरन्थी 
१५:१२-१९, उपदेशक 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। ूभकुो काममा सध ब  दैजाओ। िकनिक ितमीह  जान् दछौ, िक ूभमुा 
ितमीह को पिरौम व् यथर् हुँदैन।" (१ कोिरन्थी १५:५८)। 

  इसाई आःथामा एक अचम्मको वाःतिवकता छ: त्यो हो ःवगर् वा 
परमेँ वरको राज्यको अनभुव केवल भिवंयमा हनेुमाऽ होइन तर अिहले नै 
महससु गनुर् हो। येशूले लूका ४:१८,१९मा आफू आउने िदनको संकेत 
गिरसक्नभुएपिछ उहाँले यो घोषणा गनुर्भयो: "तब उहाँले ितनीह लाई 
भन् नभुयो, “आज धमर्शाः ऽको यो वचन ितमीह ले सनु् दासनु् दै पूरा भएको छ।”  

(लूका ४:२१)। त्यही घोषणालाई चेलाह लाई सिुम्पएर येशूले चेलाह लाई 
सहरह मा पठाउनभुएको िथयो। यो ससुमाचार पिहला यहूदीह ले सु  अवसर 
पाएका िथए। ससुमाचार ूचार गद अ को सेवा गद परमेँ वरको  राज्य 
आइसकेको छ भनेर सनुाउने िजम्मा चेलाह लाई िदइएको िथयो। त्यो पिन 
चेलाह ले िकनबेच गरेर वा आफूह ले कुनै िविधिवधान पालन गरेर होइन तर 
ितनीह लाई िस मा उपलब्ध गराइएकोले हो र िस मा बाँड्न येशूले 
अर् हाउनभुएको िथयो (म ी १०:५-८ "५ येशूले यी बा॑ चेलालाई यसो भनी 
आ ा िदएर पठाउनभुयो, “अन् यजाितह का माझमा नजाओ, र सामरीह का 
सहरमा नपस।  ६ तर इॐाएल जाितका हराएका भेड़ाह कहाँ जाओ।  ७ 
‘ः वगर्को राज् य निजकै आइपगेुको छ,’ भन् दै ूचार गर।  ८ िबरामीह लाई 
िनको पार, मरेकाह लाई जीिवत पार, कुं ठ-रोगीह लाई शु  पार, भतूह लाई 
िनकाल। ितमीह ले िस मा पायौ, िस मा देओ")। तर येशू एउटा कुरोमा 
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आशाको िनि त िजउने आशाको िनि त िजउने 
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ःप  हनुभुएको िथयो: उहाँको राज्य "यस संसारको होइन" (यूह ा १८:३६) 
तर छु ै खालको र त्यसले पूणर्ता पिछ पाउनेछ। उहाँको मानव 
अवतार,सेवाकायर्, मतृ्य ुर पनु त्थानले परमेँ वरको राज्यको उद् घाटन गदर्थ्यो, 
तर येशू त्यस समयको ूितक्षामा हनुहुनु्थ्यो शैतानको रणभिूम भएको यस 
संसारबाट उसलाई हटाएर उहाँको राज्य ःथापना हनेुछ र  यस पथृ्वीमा 
शासन गन पूणर्ता परमेँ वरले पाउनहुनेुछ। 

  एडभेिन्टःटह  ती मािनसह को समूह हो जसले त्यस पूणर् राज्यको 
िनिम्त पखर बसेकाह  हनु्छन।् ितनीह  आशाका जनह  हनु।् तर त्यो 
आशा केवल भिवंयमा नयाँ संसारमा पाक्ने फलमाऽ होइन। जब  आशा 
भिवंयितर हेिररहन्छ बतर्मान आशामा पिन आमूल मौिलक पिरवतर्न 
ल्याउँदछ। यही आशामा बतर्मान जीवन िजउँछ  साथै भिवंयको अपेक्षा पिन 
गदर्छ । अिहले हामी कसरी िजउँछ  त्यसले भिवंयको नयाँ संसारमा हामी 
सहुाउँदो वा योग्य हनु्छ  िक हुँदैन भनेर देखाउँछ (अथार्त ् वतर्मान जीवन 
भिवंयको िनिम्त तयार हनेु तािलम गन थलो हो)। 
 

१. "किहलेसम्म हे ूभ?ु"   

      बाइबलमा मािनसह को पीिडत अवःथालाई खलेुयाम वणर्न गिरएको 
छ। दासत्वको जीवन िबताइरहेका, शोषक वगर्का मारमा परेका मािनसह को 
बन्दन, िवदेशमा ूवासी जीवन िबताउन व्याध्य परेकाह को शोक, 
िथचोिमचोमा परेकाह को उकुसमकुुस, गिरब, िवप , दिलत भनेर ितरःकृत 
गिरएकाह को िचत्कार, अन्याय र अत्याचारको भमूरीमा परेकाह को क कर 
जीवन र िवयोगमा घचेिटएका कुरा मािनसह को िचत्कारले परमेँ वरको 
हःतक्षेपलाई बारम्बार िचच्याइरहेको बाइबलमा पाइन्छ। ती द:ुख पिन 
परमेँ वरकै जनह को हो भनेर बाइबलले लकुाएको छैन। इिजप् टमा दासत्व 
जीवन िबताउन ुपदार्, बेिबलोन वा आधिुनक इराकमा बन्धक रहनपुदार् र अ  
धेरै द:ुखको सामना गनुर्पदार् परमेँ वरका जनह ले उहाँसँग आफूह को द:ुख 
हेनर् र गल्ती गदार् पाइरहेको द:ुखलाई ठीक पानर् रोइकराइ गदर्थे। त्यःतो 
पिरिःथितमा परमेँ वर चपु लाग्नभुएको िथएन र उहाँले आफ्ना जनह को 
वाइ सनेुर बारम्बार ितनीह लाई उ ार गनुर्भएको र पनुःथार्पना गनुर्भएको 
कहानीह  बाइबलमा जताततै पाउन सक्छ। अझ कितपय समयमा त 
परमेँ वरका जनह का शऽहु  र ितनीह लाई शोषण गन शोिषत 
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शासकह को िब मा उहाँको बोध खिनएको वयान पिन बाइबलमा उल्लेख 
गिरएको छ। 

   तर परमेँ वरकै जनह को बन्दन सनेुर ितनीह लाई परमेँ वरले 
हःतक्षेप गिर उ ारका कामह  ूायजसो केवल छोटो समयको िनिम्त माऽ 
भएका िथए। मािनसह  पापमा िचिप्लएर बारम्बार परमेँ वरबाट टाढा भएका 
िथए। उहाँले आफ्ना अगमवक्ताह ारा आम मािनसह लाई परमेँ वरको 
बाटोमा िहँिडरहन अनरुोध गनुर्भएको िथयो। कुनै िदन पाप र दु तालाई 
परमेँ वरले हःतक्षेप गरेर अन्त गनुर्हनेुछ र पीिडतह लाई उचाल्न ुहनेुछ भनेर 
उहाँले आफ्ना अगमवक्ताह ारा बचनव  गनुर्भएको िथयो।   तर ितनीह को 
पाप, अधमर् गन ूविृ ूित अगमवक्ताह ले िदक् क मानेर िनरन्तर पमा 
कराएका िथए, "किहले सम्म, हे ूभ?ु" इॐाएलीह को िनवार्िसत जीवन 
िबताएर क  भोिगरहेका ँय देखेर परमेँ वरकै ःवगर्दूतले उहाँसँग यो दखेुसो 
पोखाएका िथए, "हे शिक्तशाली परमूभ,ु तपाईँको क णा किहलेसम्म थामी वा 
रोिक राख् नहुनु्छ?" (जकिरया १:१२ पान्तिरत)। 

   पापी, अधमीर्, दु , अत्याचारी, ॅ ाचारी, ठगह को फिलफाप र 
ितनीह को हािलमहुाली तर धमीर्ह  ूित गिररहेको दवु्यर्वहार, शोषण र िवप  
तथा गिरबह मािथ भइरहेको अत्याचार र अन्यायको िचत्कारह  भजनसंमहमा 
जताततै फैिलएका छन।् ती बेिथित र अत्याचारले भिरन यो पथृ्वी परमेँ वरले 
सिृ  गनुर्भएको होइन, त्यसलाई पनुिनमार्ण गन परमेँ वरको योजनालाई िछ ो 
पूरा गनर् अगमवक्ताह ले बारम्बार कराएका िथए। उदाहरणमा, हेन ुर्होस ्" १ 
हे परमूभ,ु ूितशोध िलनहुनेु परमेँ वर, बदला िलनहुनेु हे परमेँ वर, आफ् नो 
ज् योित ूदिशर्त गनुर्होस ्। २ हे पथृ् वीका न् यायाधीश, उ  नहुोस ्, अह ारीह लाई 
ितनीह का कमर्को ूितफल िदनहुोस ्। ३ हे परमूभ,ु दुं  टह  किहलेसम् म 
रमाउने, किहलेसम् म दुं  टह  उल् लिसत हनेु?   ४ ितनीह  हठी कुरा गछर्न ्, सबै 
कुकमीर्ह  अह ारले भिरएका छन ्।  ५ हे परमूभ,ु ितनीह ले तपाईंका 
ूजालाई िमच् दछन ्, र तपाईंको उ रािधकारका मािनसह लाई सताउँछन ्।  ६ 
ितनीह ले िवधवा र िवदेशीह को हत् या गदर्छन ्, र अनाथह लाई मादर्छन ्। ७ 
ितनीह  भन् छन ्, “परमूभलेु देख् नहुनु् न,  याकूबका परमेँ वरले वाः ता 
गनुर्हनु् न।”  ८ मािनसह का माझमा ए िववेकहीन हो, िवचार गर, ए मूखर् हो, 
ितमीह  किहले बिु मान ् हनेु?  ९ जसले कान िदनभुयो, के उहाँ सनु् नहुनु् न र?  
जसले आखँा सजृनभुयो, उहाँले देख् नहुनु् न र?  १० जसले जाित-जाितलाई ताड़ना 
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िदनहुनु् छ, के उहाँले दण् ड िदनहुनु् न र? मािनसलाई िशक्षा िदनहुनेुलाई बिु को 
अभाव हनु् छ र?  ११ परमूभलेु मािनसका िवचारह  जान् नहुनु् छ,  ितनीह  त 
िनरथर्क हनु ् भनी उहाँ जान् नहुनु् छ।" (भजनसंमह ९४:१-११)।  

    अझ भ े हो भने सबै मानव ूाणीको न्याय भएको हेनर्चाहने न्यायी 
परमेँ वरका जनह ले अन्याय, अत्याचार सहनपुदार् झन किठत भएको सबैले 
महससु गरेका छन।् संसारमा भएका दु  र खराब तत्वह ूित परमेँ वरका 
जनह  अधैयर् हनेु भावना सध भइनै रहन्छ, अिन परमेँ वर चपु 
लािगरहनुभएको जःतो देख् दा ितनीह  िदक् क मा ु ःवभािवकै हो। त्यसकारण 
किहलेकाही ँअगमवक्ताह ले परमेँ वरसँग झोिकभएर जवाफ पिन माग्न पगेुको 
देिखन्छ: "हे ूभ,ु तपाईँको सहायता मािगरहेको छु तर मैले किहलेसम्म 
पिखर्ने? तर तपाईँले त सु ै भएको छैन। 'अन्याय अत्याचार भयो, िहंसा 
आत  अस  भयो, तर तपाईँले त वाःतै गनुर्भएको छैन!" (हबकूक १:२ 
पान्तिरत)। यःतै खालको िचच्याहत वा बन्दन नया ँकरारमा पिन उल्लेख 

गिरएको छ। सारा सिृ  बच्चा पाउन बेथा लागेको ी जःतै पीडामा छ भनेर 
िचऽण गरेको छ। उ ार गनर् र पनुसिृ  गनर् यस सिृ  िचत्कार गिररहेको छ 
भनेर पावलले यस संसारको नाजकु अवःथाको बारेमा यसरी िचऽण गदर्छन ्" 
१८ म िवचार गदर्छु, िक हामीमा जनु मिहमा ूकट गिरनेछ, त् यससँग वतर्मान 
समयका कं टह  तलुना गनर् योग् य छैनन ्। १९ सिृं ट बड़ो उत् कण् ठाले 
परमेँ वरका पऽुह  ूकट हनेु कुराको ूतीक्षा गछर्। २० सिृं ट व् यथर्ताको 
वशमा पािरयो, त् यसको आफ् नै इच् छाले होइन, तर उहाँको इच् छाले, जसले 
त् यसलाई वशमा पानुर्भयो, यसै आशामा, २१ िक सिृं ट त् यसको आफ् नै 
िवनाशको बन् धनबाट मकु्त गराइनेछ, र त् यसले पिन परमेँ वरका सन् तानको 
मिहिमत ः वतन् ऽता ूाप् त गनछ। २२ हामी जान् दछ , सारा सिृं ट अिहलेसम् म 
एकसाथ ूसववेदनाको आतर्नाद गिररहेछ। २३ सिृं ट माऽ होइन, तर हामी 
आफै पिन, जसमा पिवऽ आत् माको पिहलो फल छ, सन् तानको पमा महण 
गिरनलाई, अथार्त ् हाॆो देहको उ ारको िनिम् त ूतीक्षा गरेर हामी आफै पिन 
िभऽ-िभऽै आतर्नाद गदर्छ । २४ िकनिक यही आशामा हामीले मिुक्त पाएका 
िथय । अब देिखनेचािहँ आशा त आशा नै होइन। िकनिक देखेका कुराको 
आशा कसले गछर् र? २५ तर यिद हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गछ  
भने, धैयर्साथ हामी त् यसको ूतीक्षा गछ । परमेँ वरमािथ आःथा राखेको 
कारणले अनिगिन्त शहीदह को आतर्नाद वा िचत्कार पिन उहाँमािथ गइरहेको 
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ूकाश ६:१०ले यसरी ूःततु गदर्छ: " अिन ितनीह ले यसो भनेर चक  
सोरले कराए, “हे सवर्शिक्तमान ् पिवऽ र सत् य ूभ,ु अझै किहलेसम् म तपाईंले 
पथृ् वीमा रहनेह को इन् साफ गनुर्हनु् न र हाॆो रगतको बदला िलनहुनु् न?” हो, 
त्यो त्यही बन्दन वा आतर्नाद हो जनु परमेँ वरका सताइएका र पीिडतह ले 
अिहले पिन गिररहेका छन।् 

    परमेँ वरका जनह को बारम्बार ूाथर्ना र आतर्नादह को जवाफमा 
येशूले के भ भुएको छ? लूका १८:१-२७मा उल्लेख गिरएको अतीर्कथाले 
हामीलाई परमेँ वरमािथ भरोसा, आःथा र िवँ वास रािखरहन ु िकन ज री छ 
भनेर देखाउँछ? पढ्नहुोस:् " १ ितनीह  सध ूाथर्ना गिररहून ् र िनराश नहोऊन ् 
भन् ने हेतलेु उहाँले ितनीह लाई एउटा ं टान् त भन् नभुयो: २ “कुनै एउटा 
सहरमा परमेँ वरको भय नमान् ने र मािनसको वाः ता नगन एक जना न् यायाधीश 
िथए। ३ त् यसै सहरमा एउटी िवधवा िथई। त् यो ितनीकहाँ आइरहन् थी, र भन् थी, 
‘मेरो वादीको अिग मेरो न् याय गिरिदनहुोस ्।’  ४ “ितनले केही समयसम् म त 
मानेनन ्, तर पिछबाट ितनले आफ् नो मनमा भने, ‘म परमेँ वरको डर मािन् दन।ँ 
मािनसको वाः ता पिन गिदर्न।ँ ५ तर यस िवधवाले मलाई हैरान पारेकी हनुाले 
म त् यसको न् याय गिरिदनेछु, नऽता ितनी एकोहोरो आएर मलाई वाक् क 
बनाउनेछे’।”  ६ ूभलेु भन् नभुयो, “सनु, ती अधमीर् न् यायाधीशले के भन् दछन ्। ७ 
के परमेँ वरले उहाँलाई रातिदन पकुान आफ् ना चिुनएकाह को न् याय 
गिरिदनहुनु् न र? के उहाँले ितनीह का िनिम् त िबयाँलो गनुर्हनु् छ र? ८ म 
ितमीह लाई भन् दछु, उहाँले चाँड़ै नै ितनीह को न् याय गिरिदनहुनेुछ। तापिन 
मािनसको पऽु आउँदा के उसले पथृ् वीमा िवँ वास भे ाउनेछ र?”  ९ आफैमािथ 
भरोसा राख् नेह  र आफैलाई धमीर् ठानी अ ह लाई तचु् छ ठान् नेह  कसै-
कसैलाई उहाँले यो ं टान् त सनुाउनभुयो: १० “दईु जना मािनस ूाथर्ना गनर् 
मिन् दरमा गए– एक जना फिरसी र अक चािहँ कर उठाउने। ११ फिरसीले 
उिभएर मनमनै यसरी ूाथर्ना गर् यो, ‘हे परमेँ वर, म तपाईंलाई धन् यवाद िदन् छु, म 
अ  मािनसह जः तो धतुाहा, अन् यायी, व् यिभचारी, अथवा यही कर उठाउनेजः तो 
पिन छैन।ँ १२ म हप् तामा दईु पल् ट उपवास बः तछु। मैले पाएका सबै 
थोकको दशांश म िदन् छु।’  १३ “तर कर उठाउनेचािहँ टाढ़ै उिभएर ः वगर्ितर 
आखँा पिन नउठाई यसो भन् दै आफ् नो छाती िप ो, ‘हे परमेँ वर, म पापीमािथ 
दया गनुर्होस ्!’   
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  १४ “म ितमीह लाई भन् दछु, योचािहँ मािनस त् यस अकार्भन् दा धमीर् 
ठहिरएर आफ् नो घरितर लाग् यो। िकनभने हरेक जसले आफूलाई उच् च पादर्छ, 

त् यो होच् याइनेछ, तर जसले आफूलाई होच् याउँछ, त् यो उच् च पािरनेछ।”  १५ 
येशूले छोइदेऊन ् भनी मािनसह ले िशशहु लाई उहाँकहाँ ल् याए। तर 
चेलाह ले यो देखेर ितनीह लाई हप् काए। १६ येशूले ितनीह लाई आफूकहाँ 
बोलाएर भन् नभुयो, “बालकह लाई मकहाँ आउन देओ, ितनीह लाई नरोक। 
िकनभने परमेँ वरको राज् य यः तैह को हो। १७ साँच् चै म ितमीह लाई भन् दछु, 

जसले एउटा बालकले जः तै परमेँ वरको राज् यलाई महण गदन, त् यो कुनै रीितले 
त् यसिभऽ ूवेश गनछैन।”  १८ कोही एक जना शासकले येशूलाई यसो भनेर 
सोधे, “हे असल गु , अनन् त जीवन पाउनलाई म के ग ?ँ”  १९ येशूले ितनलाई 
भन् नभुयो, “ितमी मलाई िकन असल भन् दछौ? एक परमेँ वरबाहेक कोही असल 
छैन। २० ितमी आ ाह  त जान् दछौ: ‘व् यिभचार नगनूर्, हत् या नगनूर्, नचोनूर्, झूटा 
गवाही निदनू, आफ् ना बबुा र आमाको आदर गनूर्’।”  २१ ितनले भने, “यी सब 
त मैले मेरो यवुावः थादेिख नै पालन गरेको छु।”  २२ यो सनेुपिछ येशूले 
ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीलाई अझ एक कुराको अभाव छ। ितमीसँग भएका जे 
जित छन ् ती सबै बेचेर गरीबह लाई बाँिड़देऊ, र ितमीलाई ः वगर्मा धन हनेुछ, 

र आऊ, र मेरो पिछ लाग।” २३ तर यी कुरा सनेुर ती शासक अित उदास 
भए, िकनभने ितनी अत्यन्तै धनी िथए। २४ अिन येशूले ितनलाई हेरेर भन् नभुयो, 
“धन-सम् पि  हनेुह लाई परमेँ वरको राज् यिभऽ ूवेश गनुर् अित गा॑ो छ, २५ 
िकनभने धनी मािनसलाई परमेँ वरको राज् यमा ूवेश गनुर्भन् दा त ऊँटलाई 
िसयोको नााीबाट िछनुर् सिजलो हनु् छ।”  २६ अिन सनु् नेह ले भने, “तब कसको 
उ ार हनु सक् छ त?”  २७ उहाँले भन् नभुयो, “मािनसह का लािग जे असम् भव 
छ, त् यो परमेँ वरको लािग सम् भव छ।”  
 

२. एउटा िनणार्यक िनिँ चत आशा  

     धमर् भनेको बतर्मान जीवनलाई अन्यौल तथा अपिरिचत बनाइ राख् ने 
तत्व हो र िवँ वासीह लाई मरेपिछको जीवनमा असल ःथान िदने आशामामाऽ 
झणु् ाइ राख् ने थलो हो भनेर कितपय मािनसह ले धमर्को बारेमा आलोचना 
गछर्न।् यो आलोचना एकदम बेिठक भ  िमल्दैन। िकनभने कितपय 
मािनसह  धमर्को नाउँमा आफूह लाई संसार र समाजबाट अलग राख् छन।् 
आफू अ भन्दा पिवऽ छु र आफ्नो दाजोमा नआउने मािनसह  चोखो छैन 
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त्यसकारण त्यसबाट भाग्नपुछर् वा लकेुर बःनपुछर् भ े मनिःथित कितपय 
धमर्ले िसकाएको देिखन्छ। यस मनिःथितले गदार् समाज र संसारले पाउनपुन 
ती मािनसह को गणु, सहयोग र फाइदाबाट ती समाज र संसार बंिचत भएर 
बःन बाध्य भएको हनु्छ। कितपय समयमा येशूलाई िवँ वास गछुर् र उहाँको 
पाइलमा िहँड्छु भ ेह ले नै त्यस आलोचनाको िनिम्त ढोका खोिलरहेका 
हनु्छन।् आफ्नो जीवनमाफर् त ् (इसाई सन्यासी धारण गन ूविृ ), त्यसै 
अनसुार िशक्षादीक्षा िदएर र अ लाई पिन आफूले सबै थोक त्यागेको कारणले 
ितनीह लाई पिन त्याग्न उःकाएर संसारको वाःतिवक जीवनबाट अलग्याउन 
खोज्दछन।् (अथार्त ् संसारले पाउनपुन ितनीह को धन,् दक्षता, बरदान, 
लगनशीलता, दान, पीिडत वगर्को उत्थानको िनिम्त ूयास आिदितर लाग्न 
आफूह को नैितक िजम्मेवारी नभएको ितनीह  ठान्दछन।् धमर्को नाउँमा 
आफूले िदनसक्ने सामािजक देनलाई िबलाइ राख् ने ूविृ  दभुार्ग्यपूणर् मा ुपछर्- 
अनवुादकको व्यिक्तगत धारणा)। 

  फेिर कितपय समयमा ईसाइ धमर्का गु  वा अगवुा वगर्ह ले नै 
गिरब, िबप  वगर्, शोिषत, पीिडत, क  भोिगरहेकाह लाई जःताको त्यःतै 
ःवीकानुर् अिनवायर् छ िकनभने जब येशू आउनहुनु्छ तब सबै िठक हनेुछ भनेर 
ितनीह ले सान्त्वनाका वचनह माऽ िदएर ितनीह लाई मख्ख पानर् 
खोज्दछन।् हाॆो संसार पितत छ, टुटेको छ, िवयोगै िवयोगले भिरएको छ, 
पीिडतै पीिडतह को थलो बनेको छ, त्यसकारण यस संसारलाई परमेँ वरले 
िठक ठाउँमा ल्याउनहुनेुछ भ े आशामा रहनलुाई गलतै भ  िमल्दैन। जब 
येशू आउनहुनेुछ, यस संसामा भएका अन्याय, अत्याचार, आतङ् क, द:ुखक , 
शोक, पीडालाई हरण गनुर्हनेुछ र यस अव्यविःथत संसारलाई उहाँको मिहिमत 
र धािमर्क राज्यले व्यविःथत ढँगले शासन गनुर्हनेुछ, यो कुनै मनगडन्ते कुरा 
नभएर बाइबलले िसकाएको सत्य आत्म ान हो। िनचोडमा भ े हो भने यदी 
हामीमा त्यो आशा र ूित ा छैन भने हामीमा हनुपुन आशा आशा नै हुँदैन र 
यस संसारमा उिचत, धमर्परायण जीवन िजउनकुो औिचत्य पिन रहँदैन। 

   यगुको अन्तमा हनेु घट्नाह को वणर्न गद (म ी २४ र २५) 
संसारमा भइरहने अमान्य जीवन, खराब तत्व आिदबाट भाग्न ुज री छ भनेर 
येशूले ूवचनको पिहलो आधा भागमा िवःततृ िववरण िदनभुएको िथयो। अझ 
उहाँले उहाँको ूवचनको एक िबन्दमुा परु् याएर भ ुभयो, "ती िदनह  
नछो ाइएकोभए कोही पिन बाँच्नेनथे" भनेर खलुासा गनुर्भएको िथयो (म ी 
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२४:२२ पान्तिरत)। तर उहाँको यो ूवचनको भाग परमेँ वरका 
ूित ाह को मह वपूणर्तालाई व्याख्या गन पिरचय वा जानकारीमाऽ िथयो। 
इसाईह ले भिवंयको आशालाई मध्यनजर राख् ने बममा आफूह लाई 
संसारबाटै अलग राख् नपुन धारणालाई जोड िदनभुनेको येशूले के औलँ्याउन 
खोज्नभुएको ानबाट आफूलाई बंिचत राख् न खोज्न ुहो।  

    म ी २४ र २५ अध्यायमा उल्लेख गिरएको येशूको ूवचनमा धेरै 
मह वपूणर् िवषयह  कोिरएका छन।् उहाँको आगमनलाई पिखर्ँदै गदार् हामीले 
कसरी जीउनपुछर् भनेर ती ूवचनह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछन?् के उहाँ 
आउँदै हनुहुनु्छ त्यसकारण हामीले केही नगिर सन्यासी जीवन िबताइरहन ुपछर् 
भ  े मनशाय येशूको हो त? उहाँले भ भुएको िवषयवःतलुाई आफ्नै सरल 
भाषामा सारांश लेख् नहुोस।्   हेन ुर्होस:् म ी २४ "१ त् यसपिछ येशू मिन् दरबाट 
िनः केर जान लाग् नहुुँदा उहाँका चेलाह  उहाँलाई मिन् दरका भवनह  देखाउन 
भनी उहाँको निजक आए। २ तर उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, ‘ितमीह ले यी 
सब देख् छौ, होइन त? साँच् चै, म ितमीह लाई भन् छु, ‘एउटा ढु ामािथ अक  ढु ा 
रहनेछैन, ूत् येक भत् काएर फािलनेछ।”  ३ येशू जैतून डाँड़ामा बः नहुुँदा चेलाह  
एकान् तमा उहाँकहाँ आएर सोधे, “हामीलाई भन् नहुोस ्, यी कुरा किहले हनेुछन ्, र 
तपाईंको आगमन र यस यगुका अन् त् यको िचन् ह के हनेुछ?”  ४ तब येशूले 
ितनीह लाई जवाफ िदनभुयो, “होिशयार रहो, कसैले ितमीह लाई ॅममा 
नपारोस ्। ५ िकनभने धेरै जना मेरो नाउँमा ‘म भीं ट हुँ’ भन् दै आउनेछन ्, र 
धेरैलाई बहकाउनछेन ्। ६ ितमीह ले यु ह  र यु ह का हल् ला सनु् नेछौ। 
नघबराओ, िकनिक यी हनु ुआवँ यक नै छन ्, तर अन् त् य त त् यि  नै बेला हुँदैन। 
७ िकनभने जाितको िव मा जाित, र राज् यको िव मा राज् य उ  नेछ, र ठाउँ-
ठाउँमा अिनकाल र भकूम् प हनेुछन ्। ८ तर यी सब त ूसववेदनाको सु  माऽ 
हो।  ९ “तब ितनीह ले ितमीह लाई स ं टको लािग सिुम् पिदनेछन ्, र 
ितमीह लाई मानछन ्, र मेरो नाउँको खाितर सबै जाितह ले ितमीह लाई घणृा 
गनछन ्। १० तब धेरै जना भ  केर जानेछन ्, र ठेस खानेछन ्, र एउटाले 
अकार्लाई िवँ वासघात गरेर सिुम् पिदनेछ र घणृा गनछ। ११ धेरै झूटा 
अगमवक्ताह  खड़ा हनेुछन ्, र धेरैलाई बहकाउनेछन ्। १२ दुं  टता बढ़ेको 
हनुाले धेरैको ूमे सेलाएर जानेछ। १३ तर आिखरसम् म िः थर रहनेचािहँ 
बचाइनेछ। १४ अिन राज् यको यो ससुमाचार सारा संसारमा सबै जाितह का 
लािग गवाहीको िनिम् त ूचार गिरनेछ, त् यसपिछ अन् त् य आउनेछ। १५ 
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“यसकारण जब ितमीह ले दािनएल अगमवक्ताबाट बोिलएको िवनाशकारी घिृणत 
थोक पिवऽः थानमा खड़ा भएको देखौला (पाठकले बझुोस ्), १६ तब यहूिदयामा 
हनेुह  पहाड़ह ितर भागून ्। १७ कौसीमा हनेुह  आफ् ना घरमा भएका सामान 
िनकाल् नलाई तल नझ न ्। १८ खेतबारीमा हनेु आफ् नो खाः टो िलन फकीर् 
नआऊन ्। १९ हाय! गभर्वतीह  र दूध खवुाउनहे लाई ती िदनमा। २० तर 
िहउँदमा वा शबाथमा ितमीह  भाग् न नपरोस ् भनी ूाथर्ना गर। २१ िकनिक 
त् यस बेला यः तो महास ं ट हनेुछ, जो जगत ्को सु देिख अिहलेसम् म भएको छैन, 

न त फेिर किहल् यै हनेुछ। २२ ती िदन नघटाइएका भए कोही मािनस बाँच् न 
सक् नेिथएन, तर चिुनएकाह का िनिम् त ती िदन घटाइनेछन ्। २३ तब 
ितमीह लाई कसैले ‘हेर, भीं ट यहाँ छन ्, िक त् यहाँ छन ्’ भन् यो भने िवँ वास 
नगर। २४ िकनिक झूटा भीं टह , र झूटा अगमवक्ताह  खड़ा हनेुछन ्, र हनु 
सके चिुनएकाह लाई पिन भ  काउनलाई ठूला-ठूला िचन् हह  र आँ चयर्का 
कामह  देखाउनेछन ्। २५ याद राख, मैले ितमीह लाई अिघबाटै भिनिदएको 
छु।  २६ “यिद ितनीह ले ितमीह लाई ‘हेर, उनी उजाड-ः थानमा छन ्’ भनी 
भन् छन ् भने बािहर िनः केर नजाओ। अिन ‘हेर, उनी िभऽी कोठाह मा छन ्’ भने 
पिन िवँ वास नगर। २७ िकनिक जसरी िबजलुी पूवर्बाट चम् कँदा पिँ चमसम् मै 
उज् यालो हनु् छ, त् यसरी नै मािनसको पऽुको आगमन हनेुछ। २८ जहाँ िसन ु
हनु् छ, त् यहाँ िग ह  पिन जम् मा हनु् छन ्।   

  २९ “ती स ं टका िदनको तु न् तै पिछ, सूयर् अधँ् यारो हनेुछ, र 
चन् िमाले आफ् नो चमक िदनेछैन, र ताराह  आकाशबाट खः नेछन ्, तथा 
आकाशका शिक्तह  हल् लाइनेछन ्। ३० तब मािनसको पऽुको िचन् ह आकाशमा 
देखा पनछ, र पथृ् वीका सब जाितह  िवलाप गनछन ्, र ितनीह ले मािनसको 
पऽुलाई आकाशका बादलह मा शिक्त र ठूलो मिहमासाथ आइरहेको देख् नेछन ्। 
३१ उसले आफ् ना ः वगर्दूतह लाई तरुहीको ठूलो आवाजको साथ पठाउनेछ, र 
ितनीह ले आकाशको एक छेउदेिख अक  छेउसम् म चारै िदशाबाट उसका 
चिुनएकाह लाई भेला गनछन ्। ३२ “तर अञ् जीरको खबाट एउटा िशक्षा 
लेओ: जब त् यसका हाँगा किलला हनु् छन ् र खले पालवुा फेछर्, तब मीं म ऋत ु
आएछ भनी ितमीह  थाहा पाउँछौ। ३३ त् यसरी नै ितमीह ले पिन जब यी 
सबै कुरा भएका देख् नेछौ, तब ऊ निजकै, ढोकामै छ भनी जान। ३४ साँच् चै, म 
ितमीह लाई भन् दछु, िक यी सबै पूरा नहोउञ् जेल यो पःु ता िबितजानेछैन। ३५ 
ः वगर् र पथृ् वी िबतेर जानेछ, तर मेरा वचन िबतेर जानेछैनन ्।  ३६ “तर त् यस 
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िदन र घड़ीको िवषयमा िपताबाहेक कसैले जान् दैन, न त ः वगर्का दूतह ले, न 
पऽुले। ३७ मािनसको पऽुको आगमन नोआको िदनह जः तै हनेुछ। ३८ 
िकनिक जसरी जलूलयभन् दा अगािड नोआ जहाजिभऽ पः ने िदनसम् म, मािनसह  
खाइरहेका, िपइरहेका र िववाहबारी गिररहेका िथए, ३९ अिन जलूलय आएर 
ितनीह  सबैलाई ः वा ै बगाइ नलगेसम् म ितनीह ले थाहा पाएनन ्। मािनसको 
पऽुको आगमन पिन त् यः तै हनेुछ। ४० त् यस बेला दईु जना खेतबारीमा 
हनेुछन ्, एक जना लिगनेछ, अक  छोिडनेछ। ४१ दईु ः ऽीह  जाँतो िपिँधरहेका 
हनेुछन ्, एउटी लिगनेछ, अकीर् छोिडनेछ। ४२ “यसकारण जागा रहो, िकनिक 
कुन िदन ितमीह को ूभ ुआउनेछ, सो ितमीह ले जान् दैनौ। ४३ तर यो जान, 

िक घरको मािलकले चोर रातको कुन पहरमा आउँछ भनी जानेको भए, ऊ 
जागो रहनेिथयो, र आफ् नो घर फोनर् िदनेिथएन। ४४ यसकारण ितमीह  पिन 
तयार रहो, िकनिक मािनसको पऽु ितमीह ले निचताएको बेलामा आउनेछ। ४५ 
“िवँ वासी र बिु मान ् नोकर को हो, जसलाई त् यसको मािलकले आफ् ना 
पिरवारका चाकरह लाई ठीक-ठीक समयमा खान देओस ् भनी खटाएको हनु् छ? 

४६ त् यो नोकर धन् य हो, जसलाई मािलक आउँदा त् यसै गिररहेको भे ाउनेछ। 
४७ साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, मािलकले त् यसलाई आफ् नो सारा सम् पि मािथ 
िजम् मेवार िनयकु्त गनछ। ४८ तर यिद त् यस दुं  ट नोकरले ‘मेरा मािलक 
िबयाँलो गछर्न ्’ भनी मनमा ठानी, ४९ आफूसँगै काम गन नोकरह लाई िप  न र 
मतवालाह सँग खान र िपउन लाग् यो भने, ५० त् यस नोकरको मािलक त् यसले 
निचताएको िदन र नजानेको घड़ीमा आइपगु् नेछ। ५१ अिन मािलकले त् यसलाई 
कठोर दण् ड िदनेछ र त् यसलाई ढ गीह का माझ फािलिदनेछ, जहाँ मािनसह  
नेछन ् र दा॑ा िक  नेछन ्।” र म ी २५ "१ “तब ः वगर्को राज् य दश 
कन् याह सँग तलुना गनर् सिकन् छ। ितनीह ले आ-आफ् नो ब ी िलएर दलुहालाई 
भे  न िनः के। २ तीमध् ये पाँच जना िनबुर्ि  र पाँच जनाचािहँ बिु मती िथए। ३ 
िकनिक जब िनबुर्ि ह ले आफ् ना ब ी लगे, तब ितनीह ले साथमा तेलचािहँ 
लगेनन ्। ४ तर बिु मतीह ले चािहँ आफ् ना ब ीसँगसँगै पाऽमा तेल पिन लगे। 
५ दलुहाले िबयाँलो गदार् ती सबै िनिाले ल  भए र िनदाए। ६ “तर 
मध् यरातमा ‘हेर दलुहा, उनलाई भे  न आओ,’ भन् ने आवाज आयो। ७ “तब ती 
सबै कन् याह  ब् यूझेँ, र आफ् नो-आफ् नो ब ी ठीकठाक पारे। ८ िनबुर्ि  
कन् याह ले बिु मतीह लाई भने, ‘ितमीह को तेलबाट हामीलाई अिलकता देओ, 

िकनभने हाॆा ब ी त िनभ् न लागे।’  ९ “तर बिु मतीह ले यसो भनेर जवाफ 
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िदए, ‘हामी र ितमीह  दवैुलाई पगु् ने यथें ट तेल छैन होला, ब  पसलेकहाँ जाओ 
र आफ् नो लािग िकन।’  १० “ितनीह  िकन् न जाँदा दलुहा आइपगेु, र तयार 
हनेुह  उनीसँग िववाहको भोजमा िभऽ पसे, र ढोका बन् द भयो। ११ “पिछबाट 
ती अ  कन् याह  आइपगेु र यसो भन् न लागे, ‘ूभ,ु ूभ,ु हाॆा लािग 
खोिलिदनहुोस ्!’  १२ “तर उनले जवाफ िदएर भने, ‘साँच् चै, म ितमीह लाई 
भन् दछु, म ितमीह लाई िचिन् दन।ँ’  १३ “यसकारण जागा रहो, िकनिक त् यो िदन 
र त् यो घड़ी ितमीह लाई थाहा छैन।  १४ “िकनिक योचािहँ कुनै मािनसजः तो 
हो, जसले परदेश जाँदा आफ् ना नोकरह लाई बोलाई आफ् नो धन-सम् पि  
ितनीह लाई िजम् मा िदए। १५ ितनले हरेकलाई ितनीह का आ-आफ् नो 
योग् यताअनसुार एउटालाई पाँच सनुका िसक् का, अकार्लाई दईु र अकार्लाई एक 
िदएर ितनी गइहाले। १६ तब पाँच सनुका िसक् का पाउनेले तु न ्तै गएर त् यो 
व् यापारमा लगाईकन अ  पाँच िसक् का कमायो। १७ त् यसरी नै दईु िसक् का 
पाउनलेे पिन अ  दईु कमायो। १८ तर एक िसक् का पाउनेले चािहँ गएर भइँू 
खनेर आफ् ना मािलकको धन लकुाइराख् यो। १९ “धेरै िदनपिछ ती नोकरह का 
मािलक आए, र ितनले ितनीह सगँ िहसाब मागे। २० तब पाँच सनुका िसक् का 
पाउन ेनोकरले अ  पाँच िसक् का ल् याई अगािड आएर यसो भन् यो, ‘हजूर, तपाईंले 
मलाई पाँच िसक् काको िजम् मा िदनभुएको िथयो। हेन ुर्होस ्, मैले अ  पाँच िसक् का 
कमाएको छु।’  २१ “मािलकले त् यसलाई भने, ‘ः याबास, असल र िवँ वासी 
नोकर! तँ थोरै कुरामा िवँ वासी भइस ्, अब म तँलाई धेरै कुराको िजम् मा 
िदनेछु। तँ आफ् ना मािलकको खशुीमा सहभागी हो।’  २२ “दईु िसक् का 
पाउनलेे पिन आएर भन् यो, ‘हजूर, तपाईंले मलाई दईु िसक् का िदनभुएको िथयो। 
हेन ुर्होस ्, मैले अ  दईु िसक् का कमाएको छु।’  २३ “त् यसका मािलकले 
त् यसलाई भने, ‘ः याबास, असल र िवँ वासी नोकर, तँ थोरै कुरामा िवँ वासी भइस ्, 
अब म तँलाई धेरै कुराको िजम् मा िदनेछु। तँ आफ् ना मािलकको खशुीमा 
सहभागी हो।’  २४ “एक सनुको िसक् का पाउनेले पिन आएर भन् यो, ‘हजूर, 
नरोपेको जग् गाबाट कटनी गन र निनफनेको ठाउँबाट बटुल् ने तपाईं कठोर 
मािनस हनुहुनु् छ भन् ने मलाई थाहा िथयो। २५ यसैले मलाई डर लाग् यो, र गएर 
तपाईंको िसक् का मैले माटोमिुन लकुाइराख। हेन ुर्होस ्, यो तपाईंको िसक् का 
िलनहुोस ्।’   

  २६ “त् यसका मािलकले त् यसलाई जवाफ िदए, ‘ए दषु ् ट, अल् छे नोकर, 
नरोपेको ठाउँमा कटनी गछुर्, र निनफनेको ठाउँबाट बटुल् छु भनेर तले जानेको 
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िथइस ् भने, २७ तले मेरो धन साहूकहाँ राख् नपुनिथयो, र आएर मैले मेरो धन 
ब् याजसमेत िफतार् पाउनेिथए।ँ २८ यसकारण त् यसबाट यो िसक् का खोस, र 
जससँग दश िसक् का छ त् यसलाई देओ। २९ िकनभने जससँग छ त् यसलाई 
अ  िदइनेछ, र त् यससँग ूशः त हनेुछ। तर जससँग छैन त् यससँग भएको पिन 
त् यसबाट खोिसनेछ। ३० त् यस बेकम् मा नोकरलाई चािहँ बािहरी अन् धकारमा 
फािलदेओ, जहाँ मािनसह  नेछन ् र दा॑ा िक  नेछन ्।’  ३१ “जब मािनसको 
पऽु सारा ः वगर्दूतह सगँ आफ् नो मिहमामा आउनेछ, तब ऊ आफ् नो मिहमामय 
िसंहासनमा बः नेछ। ३२ र उसको सामनु् ने सबै जाितह  भेला हनेुछन ्, र जसरी 
गोठालाले भेड़ा र बाभालाई छुट् ाउँछ, त् यसरी नै उसले ितनीह लाई 
एउटालाई अकार्बाट अलग गनछ। ३३ उसले भेड़ाह लाई आफ् नो दािहनेपि , र 
बाभाह लाई देॄेपि  राख् नेछ।  ३४ “तब राजाले आफ् ना दािहनेपि काह लाई 
भन् नेछ, ‘आओ, मेरा िपताका धन् यका हो! संसारको उत् पि देिख ितमीह का िनिम् त 
तयार गिरएको राज् यलाई अिधकार गर। ३५ िकनभने म भोकाएको िथए,ँ 

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

ितमीह ले मलाई वः ऽ लगाइिदयौ। िबरामी िथए,ँ ितमीह  मलाई हेनर् आयौ। 
झ् यालखानमा िथए,ँ ितमीह  मकहाँ आयौ।’  ३७ “तब धमीर्जनह ले उनलाई 
जवाफ िदनेछन ्, ‘हे ूभ,ु किहले हामीले तपाईंलाई भोकाउनभुएको देख् य , र खान 
िदय ? अथवा ितखार्उनभुएको देख् य , र िपउन िदय ? ३८ किहले हामीले तपाईंलाई 
परदेशी देख् य , र तपाईंलाई आौय िदय ? अथवा ना ो देख् य  र वः ऽ 
लगाइिदय ? ३९ र किहले हामीले तपाईंलाई िबरामी वा झ् यालखानमा देख् य , र 
तपाईंकहा ँआय ?’  ४० “तब राजाले ितनीह लाई जवाफ िदएर भन् नेछन ्, ‘साँच् चै, 

म ितमीह लाई भन् दछु, ितमीह ले यी मेरा भाइह मध् ये सबैभन् दा सानामा एक 
जनालाई जे-जित गर् यौ, त् यो ितमीह ले मलाई नै गर् यौ।’  ४१ “त् यसपिछ उनले 
देॄेपि का मािनसह लाई भन् नेछन ्, ‘ौािपत मािनस हो! मबाट दूर होओ, र 
िदयाबलस र त् यसका दूतह का लािग तयार गिरएको अनन् तको आगोमा जाओ। 
४२ िकनभने म भोकाएको िथए,ँ ितमीह ले मलाई खान िदएनौ। ितखार्एको िथए,ँ 

ितमीह ले मलाई िपउन िदएनौ। ४३ म परदेशी िथए,ँ ितमीह ले मलाई आौय 
िदएनौ। ना ो िथए,ँ र ितमीह ले मलाई वः ऽ लगाइिदएनौ, िबरामी र 
झ् यालखानमा िथए,ँ र ितमीह  मलाई हेनर् आएनौ।’   
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  ४४ “ितनीह ले पिन यसो भनेर जवाफ िदनेछन ्, ‘ूभ,ु किहले 
हामीह ले तपाईंलाई भोकाएको वा ितखार्एको देख् य , परदेशी वा ना ो वा िबरामी 
देख् य , वा झ् यालखानमा देख् य , र तपाईंको सेवा गरेन ?’  ४५ “तब उनले 
ितनीह लाई जवाफ िदनेछन ्, ‘साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, यी सबैभन् दा 
सानाह मध् ये एक जनालाई जे-जित गरेनौ, त् यो ितमीह ले मेरो िनिम् त गरेनौ।’  

४६ “तब ियनीह  अनन् त दण् डको भागी हनेुछन ्, तर धमीर् जनह  अनन् त 
जीवनमा ूवेश गनछन ्’।”   

    भिवंयको बारेमा जे िवँ वास गछ  त्यसले बतर्मान जीवनलाई अत्यन्तै 
मह वपूणर् ूभाव पानर् सक्दछ। हामीह को वतर्मान जीवननै भिवंयको 
आशासँग बाचेँको हनु्छ। जब हामी इमान्दारीपूवर्क भिवंयको बारेमा 
परमेँ वरले िदनभुएका ूित ाह ूित हामी ःवःथ पमा भरपदर्छ  तब हामीले 
दैिनक जीवनप ित कसरी अपनाउनपुछर् भ े उत्ूणेा पाउन सक्छ । 
हामीह को सिबय जीवनमा त्यसले उजार् ूदान गछर्। हामीमा त्यःतो जीवन 
िजउने बल शिक्त, ूितव ता र उजार् हनु्छ िक त्यसले अ ह को जीवनमा 
गिहरो ूभाव र फरक पानर् सक्दछ। 

    भिवंयमा आउनहुनेु येशूको आशा र ूित ाले वतर्मान जीवनमा 
हामीलाई कःतो असर वा ूभाव पानर् सक्छ? बतर्मान संसारमा पापले गदार् 
अनेक  िकिसमले पीिडत भएका मािनसह लाई हाॆो औकात अनसुार सहयोग 
गनुर् आवँयक छ र ितनीह बाट अलग भएर आफू धमार्त्मा छु भ  ेइजाजत के 
म ी २४मा उल्लेख गिरएको छ? 
 

३. आशाको पनु त्थान  

     येशू भी को दोॐो आगमनको आशा इसाईह ले गन केवल 
भिवंयको उज् ज्वल आशामाऽ होइन। येशू भी को साक्षात शारीिरक 
पनु त्थानले उहाँको आगमन िनँ चय भएको महससु सु का इसाईह ले गरेका 
िथए। यिद ितनीह ले देखे अनसुार येशू शारीिरक पमै मतृबाट  िजइउठ्नभुयो 
भने उहाँ फेिर आउनभुएर यस संसारलाई पापबाट शु  पानुर्हनेुछ र यस 
पथृ्वीलाई नयाँ गिर िनमार्ण गनुर्हनेुछ भ े िनिँ चयतामा ितनीह  जाग क 
भएका िथए। हेन ुर्होस:् "२० वाः तवमा भीं ट मतृकह बाट जीिवत हनुभुएको 
छ। सिुतजानेह मध् येमा उहाँचािहँ ूथम फल हनुहुनु् छ। २१ िकनिक जसरी 
मािनसबाट मतृ् य ुआयो, त् यसरी नै मतृकह को पनु त् थान पिन मािनसबाट नै 
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आयो। २२ िकनिक जसरी आदममा सबै मदर्छन ्, त् यसै गरी भीं टमा सबै 
जीिवत पािरनेछन ्। २३ तर हरेक आ-आफ् नै बमअनसुार– भीं टचािहँ अगौटे 
फल, त् यसपिछ उहाँको पनुरागमनमा भीं टका आफ् नैह । २४ तब अन् त् य 
आउनेछ, जब उहाँले हरेक शासन, हरेक अिख् तयार र शिक्त नं ट पारेर 
परमेँ वर, अथार्त ् िपतालाई राज् य सिुम् पिदनहुनेुछ। २५ िकनिक उहालेँ आफ् ना 
सारा शऽलुाई आफ् ना पाउमिुन नपा ञ् जेल उहाँले राज् य गनपछर्। २६ 
सबैभन् दा पिछ नं ट पािरने शऽ ुमतृ् य ुहो। २७ “िकनभने परमेँ वरले सबै कुरा 
उहाँका पाउमिुन अधीनमा राख् नभुएको छ।” तर यो ः पं ट छ, िक “सबै कुरा 
उहाँको अधीनमा रािखएको छ” भन् नाले परमेँ वर आफै त् यस अधीनतामिुन 
हनुहुनु् न, जसले सबै कुरा भीं टको अधीनमा रािखिदनभुएको हो।" (१ कोिरन्थी 
१५:२०-२७)। 

    पावलको िनिम्त येशूको आगमनको मूल तत्व नै उहाँको पनु त्थान 
िथयो। येशूको पनु त्थान नै उहाँको िशषर् घट्ना िथयो। यिद उहाकँो 
पनु त्थान नभएको भए येशू ूितको आःथाको औिचत्य उनले देखेका िथएनन:् 
"यिद येशू भी  बौिर नउठ्नभुएको भए ितमीह को िवँ वास तथा आःथा 
बेकारको हनेुिथयो" (१ कोरन्थी  १५:१७ पान्तिरत)। ती शब्दह को 
बारेमा सोच्नहुोस।् हामी आशा गन सबैको िनिम्त येशूको पनु त्थान कितको 
मह वपूणर् रहेछ भनेर पावलले िजिकर गरेका शब्दह  ःप  पादर्छ। 

    १ कोरन्थी १५:१२-१९ पढ्नहुोस।् येशूलाई िवँ वास नगन तर 
उहाँको बारेमा चासो िलनेह लाई उहाँको पनु त्थान इसाई आशाको िनणार्यक 
िबन्द ु हो भनेर कसरी व्याख्या गन? हेन ुर्होस:् "१२ मतृकह बाट भीं ट 
पनु त् थान हनुभुयो भनी ूचार गिरन् छ भने कसरी ितमीह मध् ये कसै-कसैले 
मतृकको पनु त् थान हुँदैन भनी भन् न सक् छौ? १३ तर यिद मतृकह को 
पनु त् थान हुँदैन भनेता भीं ट पिन मतृकबाट पनुजीर्िवत पािरनभुएको होइन। 
१४ यिद भीं ट मतृकबाट पनुजीर्िवत पािरनभुएको होइन भनेता हाॆो ूचार व् यथर् 
हनु् छ, र ितमीह को िवँ वास पिन व् यथर् हनु् छ। १५ त् यसभन् दा बढ़ी हामी 
परमेँ वरको बारे झूटा साक्षीह  ठहिरन् छ , िकनिक उहाँले भीं टलाई मतृकबाट 
पनुजीर्िवत पानुर्भयो भनी हामीले परमेँ वरको बारे गवाही िदएका छ। तर साँच् चै 
मतृकह को पनु त् थान हुँदैन भने उहाँले भीं टलाई पनुजीर्िवत पानुर्भएन। १६ 
िकनिक यिद मतृकह को पनु त् थान नहनेु भए ता भीं ट पिन मतृकबाट जीिवत 
पािरनभुएन। १७ भीं ट पनुजीर्िवत पािरनभुएन भने ितमीह को िवँ वास व् यथर् छ, 
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र ितमीह  अझसम् म आफ् ना पापमा नै छौ। १८ तब त भीं टमा सिुतगएकाह  
पिन नं ट भएका छन ्। १९ यिद यस जीवनको लािग माऽ भीं टमा हामीले 
आशा राखेका ह  भने हामी सबै मािनसह भन् दा बढ़ी दयनीय हनु् छ।" 

    जब पनु त्थान हनुभुएका येशूलाई देखे तब ूथम चेलाह को 
जीवनमा आमूल पिरवतर्न आएको िथयो। हामीले अिघ हेर् य  िक येशूले 
चेलाह लाई  ससुाचार सनुाउन सहरह मा पठाउनभुएको िथयो। त्यही बममा 
ितनीह लाई परमेँ वरको राज्यको अनभुिूत पिन िदन अर् हाउनभुएको िथयो 
(म ी १०:५-८)। तर जब येशूको मतृ्यभुयो तब ितनीह को साहस धजुाधजुा 
भएको िथयो र ितनीह को आशा िछयािछया भएको िथयो। तर जब पिछ सारा 
संसारमा ससुमाचार सनुाउन येशूले आदेश िदनभुयो (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 संसारलाई उथलपथुल गनर् अमसर 
भए र उहाँको राज्य ःथापनाको अनभुिूत ितनीह को जीवनले बताइिदए। 

   मतृ्यकुो ऽास र शिक्तबाट आफूह  ःवतन्ऽ भएको अनभुिूत भएपिछ 
(जनुसकैु ूिबया ारा मरेपिन त्यो मतृ्य ुकेवल क्षिणक लोडशेिड माऽ हो भ े 
भावनाले उत्ूिेरत भएपिछ) सु का िवँ वासीह  येशूको राज्यको नीित अनसुार 
चल्न र साहससाथ जनुसकैु जोिखममा पनुर्परेतापिन उहाँको नाउँ फैलाउन 
सु का िवँ वासीह  चिम्कन थालेका िथए ("३० मचािहँ िकन हरघड़ी 
जोिखममा पिररहेको छु। ३१ भाइ हो, हाॆा ूभ ुयेशूमा ितमीह को कारण म 
गवर् गदर्छु, र म भन् न सक् तछु, िक ूितिदन म मदर्छु" १ कोिरन्थी १५:३०-
३१)। मतृ्य ुल्याउने तत्वले नै मािनसह लाई अनेक  ूकारले साःती, पीडा, 
सतावत, अन्याय, अत्याचार (धमर्कै नाउँमा भएतापिन), दिरिता, शोषण, 
िथचोिमचो, रोगव्याधी आिद ल्याउँदछ। 

    य िप, येशूले मतृ्यमुािथ िबजय ूाप् त हनुभुएपिछ मािनसले भोग्न ु
परेका ती सबै ददुर्शाह को एक िदन अन्त्य हनेुछ। "अिन्तम शऽ ुजो मतृ्य ु
हो त्यसलाई सदाको िनिम्त न  गिरनेछ। 

    आिखरमा, हामीले अिहले जसलाई सहयोग गरेपिन केही समयपिछ 
त्यसको अन्त हनेुछ (मदर टेिरसाले एक फेरा भ भुएको िथयो, "ितमीले ःयाहार 
गरेको िबरामी मछर् भनेर ितमीलाई थाहा छ तैपिन ःयाहार गर"-अनवुादकको 
थप िटप्पणी)। तैपिन संसारमा रहनपुदार् भोिगरहनपुन द:ुखक को िततो सत्यले 

२०२ 



हामीलाई के िसकाउँदछ िक येशूको मतृ्य ु र पनु त्थानमामाऽै आशा राखेर 
िजउनपुछर् भ  ेआत्म ान अ लाई िसकाउन िकन ज री छ? 
 

४. न्याय आशाको एक केन्ििवन्द ु 

     मानव जीवनको यथाथर्तालाई लिक्षत गद उपदेशक ८:१४ले एक 
वाःतिवक सत्यतालाई ूःततु गरेको छ। त्यसलाई तपाईँले कुन कुन तिरकाले 
हेन ुर्हनु्छ? हेन ुर्होस:् "संसारमा केही अक  एउटा व् यथर्को कुरा हुँदैछ: दुं  टले 
पाउनपुन दण् ड धमीर्ले पाउँछ,  र धमीर्ले पाउनपुन इनाम दुं  टले पाउँछ। म 
भन् दछु, यो पिन व् यथर् हो।"  

   द:ुख, क , पीडा, अनेक  िकिसमको बेथा, दवाब, िवयोग आिद सहन ु
आफैमा अस  त छ नै, तर अनावँयक पमा अन्याय र अत्याचार भोग्नपुदार् 
यस संसारको बेिथितलाई अचािक्लनै मा ु पदर्छ। अनावँयक पमा बोक्नपुन 
अथर्िहन द:ुखक  सोचे भन्दा भािर नै हनु्छ। कुनै पिन संसार जहाँ अन्याय र 
अत्याचार गनको न्याय वा फैसला हुँदैन वा लेखाजोखा रािखएको हुँदैन 
त्यसलाई िनदर्यी िबस ती संसारको पराका ा भनेर मा ुपदर्छ। त्यसकारण एक 
जना नािःतक लेखकले िबस  शताब्दीमा मािनसह को अबःथा देखेर ठूलो 
शोक व्यक्त गरेका िथए, "आजको मािनसह को अवःथा कःतो लज्जाःपद, 
िवस ित र िनरथर्क छन?्" अन्याय गन मािनसह को न्याय र लेखा नै यो 
संसार साँिच्चक् कै लज्जाःपद, िबस ितपूणर् भएको र मानव जीवनको औिचत्य 
नभएको जःतै देिखन्छ। 

   तर   उपदेशक ८:१४को बन्दन यो मानव जीवनको यगुको अन्त 
होइन। संसारमा भइरहेको घोर अन्याय र अत्याचारको अन्त नभएकोमा 
आप ी जनाइएको र "व्यथर् नै व्यथर्" भनेर िबलाप गरे लग ै राजा सोलोमनले 
आफ्नो भावनालाई अचानक नयाँ मोडमा लान्छन।् अथर्िहन जीवनको शोक र 
िबलापको बीचमा उनले खास गरेर यो भन्दछन:् केही समय पखर्, परमेँ वरले 
न्याय गनुर्हनेुछ। सबै कुरो िनरथर्क छैन। साँच् च भन  भने अब सबै थोक र 
ूत्येक व्यिक्तको अिःतत्वको अथर्  हनु जानेछ। 

   अिहले नै यस संसारमा हामी जे गछ  त्यो िकन मह वपूणर् छ भनेर 
उपदेशक १२:९-१४ले कसरी ू  पारेको छ? हेन ुर्होस:् " ९ उपदेशक 
बिु मान ् माऽ िथएनन ्, तर ितनले मािनसह लाई ानका कुरा पिन िसकाए। 
ितनले आफ् नो मनमा िवचार गरे, अिन धेरै उखानह  यथोिचत बममा राखे। 

२०३ 



१० उपदेशकले ठीक-ठीक शब् दह  खोजेर िनकाले, अिन जे ितनले लेखे, ती 
सोझा र सत् य िथए।  ११ बिु मान ्का वचनह  गोठालाको लाठोझ छन ्, र 
ितनीह ले स लन गरेका भनाइह  दि॑लो ूकारले ठोकेका िकल् लाह झ छन ्, 
जो एउटै गोठालाबाट िदइएका हनु ्। १२ ए मेरा छोरा, ितनमा थपेका केही 
कुराबाट होिशयार बस। धेरै पःु तकह  बनाउने कामको अन् त् य हुँदैन। अिन 
धेरै अध् ययनले शरीरलाई थकाउँछ।  १३ अब सबै कुरा सिुनएका छन ्– 

कुराको िनं कषर् यही हो। परमेँ वरको भय राख र उहाँका आ ाह  पालन 
गर। िकनभने मािनसले गनुर्पन सारा कतर्व् य यही नै हो। १४ िकनिक हामीले 
गरेको हरेक काम, असल होस ् वा खराब होस ्, ूत् येक गपु् त कुरासमेत सबैको 
न् याय परमेँ वरले गनुर्हनेुछ।   

    एक िदन परमेँ वरले सबैको न्याय गनुर्हनेुछ भ े आशा नै यो जीवन 
र यो संसारको अिःतत्वको औिचत्य भएको देखाउँदछ। परमेँ वरको ःवभावको 
केन्ििवन्द ुन्याय हो। अिहलेको अवःथामा परमेँ वरले सिृ  गनुर्भएको र ूमे 
गनुर्भएको संसारमा हामी रिह नै रह  भनेर बाइबलले िजिकर गदर्छ। गलत 
िदशामा गएको यस संसारलाई पनुःथार्पना गन परमेँ वरले योजना 
बनाइरहनभुएको छ र त्यो योजना येशूको जन्म र मतृ्यलेु खलुासा गरेको छ 
भनेर बाइबलले बताउँछ। यस संसारलाई िठक ःथानमा ल्याउन परमेँ वरको 
न्यायले िनणार्यक भिूमका खेल्नेछ। आज मािनसह  मािनसह बाटै भोिगरहेका 
अन्याय, अत्याचार, िहंसा, आतङ् क, लटुको मारमा परेका, शोिषत वगर्,  अनेक  
पीडा र क  भोिगरहेका, अछुत वा तल्लो जात भनेर पाखा लगाइएका, दिरि 
भनेर धनीको आखँाको अगािड किसङ् गर बनेका आिद जनह को िनिम्त 
न्यायको ूित ा यथाथर् असल समाचार नै हो भनेर मा ुपदर्छ। 

    अिहले नै न्यायको िनिम्त यगु सम्म व्यथा भोिगरहेका हामी मानव 
ूाणीको िनिम्त परमेँ वरको ःवभाव अनसुार न्याय गरेर सबै थोक व्यविःथत 
गनुर्हनेुछ भ  ेबाइबलको बाचालाई तपाईँले कसरी िलनहुनु्छ? त्यसबाट हामीले 
कःतो आशा राख् न सक्छ ? 
 

५.  आशँ ुर पीडा हनेुछैन 

      यही पनुसिृ  गिरएको पथृ्वीमा जब येशूले आफ्नो शासनको अिभभारा 
सम्हाल्नहुनेुछ र झठुको खेती गन शैतानलाई पराःत गरेर यो पथृ्वीको सही 
राजा हनुहुनेुछ तब त्यसबेलाको संसार कःतो हनेुछ भनेर ूकाश २१:१-७ र 
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ूकाश २२:१-६मा िदएको वणर्नलाई कल्पना गनुर्होस।् पाप, मतृ्य,ु पीडा र 
आशँिुबनाको संसार कल्पना पिन गनर् िकन गार् हो? हेन ुर्होस:् " १ तब मैले नयाँ 
आकाश र नयाँ पथृ् वी देख, िकनिक पिहलो आकाश र पिहलो पथृ् वी िबितगएका 
िथए। समिु त अब छँदैिथएन। २ अिन मैले परमेँ वरबाट दलुहाको िनिम् त 
दलुही जः तै गरी िस ािरएर तयार पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ य शलेम 
ः वगर्बाट तलितर झिररहेको देख। ३ िसंहासनबाट यसो भन् ने एउटा चक  सोर 
मैले सनु, “हेर, परमेँ वरको वास मािनसह सगँ भएको छ। उहाँ ितनीह सगँ 
वास गनुर्हनेुछ, र ितनीह  उहाँका ूजा हनेुछन ्, र परमेँ वर आफै ितनीह का 
परमेँ वर भएर ितनीह सगँ रहनहुनेुछ। ४ उहाँले ितनीह का आखँाको आसँ ु
पूणर् पले पिुछिदनहुनेुछ, र फेिर मतृ् य ुनै हनेुछैन, र शोक र पीडा पिन हनेुछैन। 
िकनिक पिहलेका कुराह  िबितसकेका छन ्।” ५ िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेुले 
मलाई भन् नभुयो, “हेर, म सबै कुरा नयाँ तलु् याउँछु।” उहाँले यसो पिन भन् नभुयो, 
“यो लेख, यी कुराह  भरपदार् र सत् य छन ्।” ६ उहाँले मलाई भन् नभुयो, “अब 
िसि यो। म अल् फा र ओमेगा हुँ, आिद र अन् त् य म नै हुँ। ितखार्उनेह लाई 
जीवनका पानीको फुहाराबाट म िस मा िदनेछु। ७ जसले िवजय ूाप् त गछर् 
त् यसले यो उ रािधकार पाउनेछ, र म त् यसका परमेँ वर हनेुछु, र त् योचािहँ मेरो 
छोरो हनेुछ।" र " १ तब ितनले मलाई ः फिटकजः तै चहिकलो जीवनका 
पानीको नदी देखाए। त् यो नदी परमेँ वरको र थमुाको िसंहासनबाट िनः केर २ 
त् यस सहरका सड़कको बीचबाट बिगरहेको िथयो। त् यस नदीका िकनारमा 
जीवनको वकृ्ष िथयो, जसले हरेक मिहना बा॑ै िकिसमका फलह  िदइरहन् थ् यो। 
त् यसका पातह चािहँ जाित-जाितह लाई िनको पानर्का िनिम् त िथए। ३ अबदेिख 
उसो त् यहाँ किहल् यै सराप हनेुछैन। परमेँ वर र थमुाको िसंहासन त् यहाँ हनेुछ, र 
उहाँका दासह ले उहाँको आराधना गनछन ्। ४ ितनीह ले उहाँको महुार 
देख् नेछन ्, र उहाँको नाउँ ितनीह का िनधारमा हनेुछ। ५ त् यहाँ फेिर रात 
हनेुछैन, ितनीह लाई ब ी वा घामको उज् यालो चािहनेछैन, िकनिक परमूभ ु
परमेँ वर नै ितनीह को उज् यालो हनुहुनेुछ, र ितनीह ले सदासवर्दै राज् य 
गनछन ्। ६ ितनले मलाई भने, “यी वचन भरपदार् र सत् य छन ्। अब चाँड़ै हनु 
आउने कुराह  आफ् ना दासह लाई देखाउन परमूभ,ु अगमवक्ताह का 
आत् माका परमेँ वरले आफ् ना ः वगर्दूत पठाउनभुयो।”   

  पाप पिछको हाॆो जीवन कःतो अचम्म र मिहिमत हनेुछ सो हामीले 
सोच्नै नसिकने वणर्न बाइबलले ूःततु गरेको छ। हाॆो िनिम्त के पिखर्रहेको 
छ सो हामी कल्पना पिन गदर् सक्दैन । नयाँ पथृ्वीमा के हनेुछैन र के हनेुछ 
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भ े कुरा केही हदमामाऽ ती पदह ले बताउँदछ। जब यस पथृ्वीको 
पनुिनमार्ण गिरनेछ तब त्यहाँ पीडा, द:ुख, क , मतृ्य,ु ऽास, अन्याय, अत्याचार, 
दिरिपना कसरी हनेुछैन भ े कुरो हाॆो सोचभन्दा टाढाको िवषय हो। 

   मािनसलाई पीडािदने ती थोकह माऽ नहनेु होइन थिपएका यी कुराले 
हाॆो व्यिक्तगत जीवनलाई नै छोएको हनु्छ: "ितनीह का आखँाह बाट ूत्येक 
आशँ ु पिुछ िदनहुनेुछ" (ूकाश २१:४)। मानव इितहासभिर क  पाइरहेका 
मािनसह ूित परमेँ वरको क णा कःतो चरमिवन्दमुा पगु्नेरहेछ भनेर उक्त 
एक वाक्यले देखाउँदछ। तर कसको आशँ ुत? परमेँ वरबाट मिुक्त पाएकाह  
र त्यही मिुक्तको ःवाद चाखेर नम ञ् जेल आःथावान र िन ावान भएकाह को 
लािग त्यो उच्चारण गिरएको हो। परमेँ वरले ितनीह को द:ुखक  
िनवारणमाऽ गनुर्हु  ितनीह को आशँ ुउहाकँो आफ्नै हातले पिुछिदनहुनेुछ रे! 
पापले गदार् क्षतिबक्षत भएको र िततरिबतर भएको जीवन, यस संसारमा 
भइरहेको अन्याय, आत  र िवयोगले सताइरहेका मािनसह को जीवन अन्त्य 
हनेु ूिबयामा छ भनेर ूकाशको पःुतकले बताउँदछ। हामी सबै जना कुनै न 
कुनै ूकारले पापको िशकार भएका छ । त्यस नयाँ संसारमा हनेु जीवनको 
खको बारेमा चचार् गद यूह ाले भन्दछन ् "ती खका पातह  रा ह को 

बीचमा भएका घाऊह  िनको पानर् ूयोग गिरनेछ" (ूकाश २२:२ 
पान्तिरत)। यस संसारमा मािनस भएर अनभुव गनुर्परेको भावनाह  र 

दु संसारमा सहभािग हनु पिुग यहा ँभइरहेका अन्याय, अत्याचार आिद देिखरहन ु
भएको परमेँ वरले सबै कुरा बझु्नहुनु्छ भ े ूत्याभिूत ूकाशको पःुतकले 
छलर्  देखाउँछ। हामी ूत्येकमा भएका कुनै न कुनै िकिसमको चोट र 
घाऊलाई िनको पािर यस संसारको पनुिनमार्ण (िजण ार होइन) गन 
परमेँ वरको योजना छ। 

   त्यो समय नआउञ् जेल येशूका भक्त हुँ भनेर दावी गन ूत्येक 
भक्तलाई जीम्मेवारी सिुम्पएको छ। हामी सानो होऔ ंवा ठूलो होस,् बलबान 
होऔ ंवा कमजोरी हामीह को दक्षता र शिक्त अनसुार हाॆो विरपिर रहेका 
अभावमा परेकाह को सेवा गनर् येशूले हामीलाई आ ान गनुर्हनु्छ। धन 
दौलतले माऽ होइन, द:ुखी दय भएकाह लाई दयाका शब्दह  ूयोग गरेर, 
घरमा कसैलाई खाना खान बोलाएर, औषधी उपचारमा सहयोग गरेर, 
लगुाफाटा िदएर, सरसल्लाह िदएर आिद ारा हामीले हामीभन्दा द:ुख 
पाएकाह लाई सहयोग गनर् सक्छ । तर त्यस ूकारको सहयोग गनर् हामीमा 
िनःवाथीर् भावना हनुपुछर्, आफ्नो भाऊ खोज्ने ूविृ बाट हट्नपुदर्छ, अ लाई 
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उचाल्न ःवाथर्त्यागको ूमेले ूिेरत हनुपुछर्। यी सबै गणुह  हाॆो ूभ ुयेशूले 
यस संसारमा हुँदा देखाउनभुएको िथयो। 

   िन:सन्देह हामीह को कठोर ूयासको बाबजदु पिन यस पथृ्वी झन 
झन दु , आत , अन्याय, अत्याचार आिद बढ्दै जानेछ। येशूलाई त्यो थाहा 
िथयो। त्यो सत्य थाहा पाएर पिन उहाँले अ को सेवा गनर् रोक्नभुएन र 
हामीले पिन रोक्नहुु । 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत: द आक्टस अभ आपोःटलसको प.ृ 
३०९-३२२को अध्याय "किल  टु िरच अ हाइयर ःटान्डडर्" र द मटे 
कन्ऽोभसीर्को प.ृ ६५३-६६१को "डेसोलेसन अभ द अथर्" पढ्नहुोस।् 

   "बन्धनमा परेका आफ्ना जनह ितर जब परमेँ वरको आवाज 
फिकर् न्छ तब यस जीवनको महान ् न् मा गमुाइएकाह को माझमा िभषण 
जागरणको अिभयान सु  हनेुछ। जब समय िथयो र अवसर िदइएको िथयो तब 
ितनीह  अन्धो भएर शैतानको धोकापूणर् कामलाई चाए। ितनीह को पापका 
कृकृत्यह  न्यायोिचत भएको ितनीह ले ठहर् याइएका िथए। आफूभन्दा 
कमजोरह लाई दमन गरेर धनी तथा शिक्तसम्प  भएर ितनीह  भन्दा उच्च 
र ूिति त हनु पाएकोमा गबर् गरेका िथए, ितनीह ले परमेँ वरको व्यवःथालाई 
उलङ् घन गरेर धनी तथा ूिति त भएका िथए। भोकाएकाह लाई ख्वाउन, 
ना ोह लाई लगुा लगाइिदन, न्यायपूवर्क व्यवहार गनर् र क णालाई ूमे गनर् 
ितनीह ले वेवाःता गरेका िथए। यो संसारका रमझम, रमाइलो र धनको 
िनिम्त ितनीह ले आफ्ना आत्माह लाई बेचेका िथए। तर ितनीह  
परमेँ वरितर धनी हनु खोजेका िथएनन।् त्यसको फलःव प ितनीह को 
जीवन असफल भएको िथयो। ितनीह को मोजमज्जा अब ितनीह को िनिम्त 
चकु अिमलो जःतो भयो र ितनीह को धनसम्पि  नाश हनेुभएको िथयो।"-
एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर् प.ृ ६५४बाट पान्तिरत। 

   "येशू र शैतानको बीचमा भइरहेको महान ् अन्त र्न्  वा िववाद 
सिकयो। पाप र पापीह को अिःतत्व अव रहेन। सारा जगत नै सफा भयो। 
तालमेलको धड्कन र हष उल्लासका गजर्नले सारा सिृ  गिुञ् जन्छन।् अिसिमत 
ॄम्हान्डभिर सवर्सिृ कतार्बाट जीवन, ज्योित र हषर् बहन्छन।् सआुम अणदेुिख 
संसारमा भएका भयानक बःत,ु सबै थोक चाहे जीिवत होस ्वा अिजिवत होस ्
ितनीह को सौन्दयर्तालाई ूदशर्न गिर िस  आनन्दसाथ परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ 
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भनेर घोषणा गिरनेछ।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ६७८बाट 
पान्तिरत। 

 

िचन्तनमनन: 
अ)  यस संसारमा हामीह को िजउनकुो औिचत्य छ भनेर यस अध्यायले 

तपाईँलाई कसरी देखाएको छ? परमेँ वरले सबै थोक नाश गरेर फेिर 
पनुसिृ  गनुर्हनेुछ त्यसकारण हाॆो बतर्मान जीवन र यस संसारको 
बारेमा िचन्ता गनुर्पदन भ  े कितपय मािनसको धारणासगँ यस 
अध्यायको पाठ कसरी बाझ्छ? आिखरमा परमेँ वरले सबै थोक िठक 
पािरहाल्नहुनेुछ िन भ  े नयाँ अिःतत्वलाई िवँ वास गन बममा 
आवँयक परेकाह को वाःता गनुर् बेकार छ भ  ेधारणाको पासोमा 
नपनर् हामीले के गनुर्पछर्? अझ झन खराब त परमेँ वरले सबै थोक 
िठक पािरहाल्नहुनु्छ भ  े सत्यलाई अङ् गाल्दै अ को शोषण गन 
ूविृ बाट कसरी जोिगने? 

आ)  जब येशूको आगमन निजक हुँदै गछर् तब दु , आत , पीडा, 
रोगव्याधी, पाप अधमर् र समःयाह  चक  पमा बढ्नेछन ् भनेर 
बाइबलको भिवंयवाणीले बताउँछ भनेर सेभेन्थ-डे एडेिन्टःटह  िजिकर 
गदर्छन।् जब ती घट्नाह  हनु्छन ् तब हामी ूायजसो म ी २४ 
अध्यायलाई औलँ्याउँछ । तर ती िवयोगका घट्नाह लाई म ी २५ 
अध्यायको पिरवेशमा कसरी हेछ ? (अथार्त ्ती सबै थोक त हनेुछन ्
तर त्यसूित हाॆो जीम्मेवारी के छ भनेर खलुाइएको म ी २५लाई 
हामीले कसरी बझु्ने?-अनवुादकको थप िज ासा)। 

सारांश: यस संसारमा भइरहेका राक्षसी वा दु ताको िबिगिबिग भइरहेको 
परमेँ वरले सध हेिररहनहुु । येशूको दोॐो आगमनले पाप र दु को अन्त्य, 
अन्याय अत्याचारको मारमा परेकाह को च ाई र हनुपुन संसारलाई फेिर 
पनुिनमार्ण गनुर् हनेुछ भ े महान आशा बाइबलले बताउँदछ। येशूको 
पनु त्थानमा आधािरत यस आशामािथ िवँ वास गन सबै अनयुायीह को 
जीवनमा आमूल पिरवतर्न वा कायाँ पलट हनु्छ र अ को सेवा गनर् साहस 
ूदान गदर्छ। जब हामी येशूको आगमनको पखार्इमा रिहरन्छ  म ी २५का 
अतीर्कथाह ले अनसुार हामीलाई चपुचाप बःन निदएकोले हामी अ को सेवामा 
सिबय भएर काम गदर्छ । 
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कथा ११ 
जब पिरवारमा िवपि  आउँछ 
जोलीराबो, ६७, िफजी 

 

िफजी देशको िबमा कम्पनीको कमर्चारी जोलीले आफ्नो अःपतालको 
शैयाबाट आखँा उचालेर मािथ हेछर्। आखँाभिर आशँ ु झािररहेकी आफ्नी 
काकीलाई उसले हेदर्छ। 
    "बाब,ु ितमीले त्यो चचर् छोड्नै पछर्। त्यस चचर्लाई हाॆो गाउँमा 
नल्याउन।ु यो त ितमीलाई सराप लागेको छ। यिद हाॆो गाउँमात्यो त्यो 
चचर्को नयाँ िशक्षा िभऽायौ भने अझ धेरै अिन  हनेुछन।् ितमी अक िदनमा 
ितॆो परमेँ वरको आराधना गर। शिनबार ितमी आराधना गछ , त्यो गलत 
हो। अब त्यसकै नितजा ितमीले अिहले भोिगरहेका छौ" उनले जोलीराबोको 
िशरमा हात राखेर यी कुरा भनेिक िथइन।् जोलीराबो प ी बाँधेको आफ्ना 
हातपाखरुाह मा हेदर्छन।् दवैु हातह  कार दघुर्ट्नाले भाँिचएका िथए। उसका 
दईु भितजाह  त्यही दघुर्ट्नामा मािरएका िथए। जब जोली सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा िलयो, तब उसले िफजी देशको आफ्नो गाउँ 
नाबिुसवामा नयाँ िवँ वास कसरी िभऽाउने भनेर उसको दय जिलरहेको 
िथयो। तर जब जोलीले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा िलएर आफ्नो गाउँ आए 
तब धेरै मािनसह  ऊदेखी िरसाएका िथए। उसका धेरै आफन्तह  अक 
सम्ूदायका इसाईह  िथए। तैपिन जोलीले ससुमाचार ूचार सभाह  चलायो 
र १० जना मािनसह ले बिप् तःमा िलएका िथए। अिन चचर् बनाउन उसले 
जग्गा िकन्यो। नया ँचचर् भवन बनाउने जग्गाको झारपात सफा गनर् चचर्का 
नयाँ िवँ वासीह 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 दईु कान्छा भाइह  र आफ्नै १३ वषर्को छोरो पिन िथयो। ऊ सबुा  
ि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 मतृ्य ुभयो। ितनीह को आमा, र अक  १३ 
वषर्को भितजो भने गिम्भर चोटले अःपतालमा भनार् भएका िथए।  जोलीका 
हातपाखरुाह  भाँचेएका िथए। आफ्नो छोरो भने जसोतसो गरेर बच्यो। 
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    जोलीकी काकी अःपतालमा आएर एडभेिन्टःट चचर् बनाउने योजना 
र  गन पछर् भ  आएकी िथइ। जोलीले आफ्नो खाटबाट मािथ हेर् यो। 
    "काकी, तपाईँको एउटामाऽ छोरो छ। यिद तपाईँको छोरो एक िदन 
एडभेिन्टःट भयो भने तपाईँको छोरोको िनिम्त म मनुर् परेतापिन म 
परमेँ वरलाई धन्यवाद िदनेछु" आफ्नो पीडालाई भलु्दै जोलीले जवाफ िदयो। 
उसको काकी आखँाभिर आशँ ुपारेर रेर फिकर् न।् 
    जोली िवँ वःत भएर बोलेतापिन चचर् बनाउने काममा ऊ िनिँ चत 
भएन। एक मिहनासम्मको अःपतालको बासमा ऊ ूाथर्ना गद रअ यो, "हे ूभ,ु 
मलाई थाहा छैन मैले तपाईँको काम गिररहेको छु िक छैन।" 
    तर जब ऊ अःपतालबाट िनःक्यो तब चचर् बनाउने कुरामा उसलाई 
कुनै शङ् का भएन। िदिद एलेन जी ाइटले भने जःतै उसले यो भ  सकेको 
िथयो, "सिहद हाबेलको समयदेिख परमेश ् वरका जनह को िनिम्त द:ुखक  
जीवनको अिभ  भाग हनु पगेुको छ। सत्य परमेँ वरको िनिम्त र उहाँका 
आ ाह  पालन गनुर्पदार् पूखार्ह ले धेरै द:ुख पाएका िथए। चचर्को उच्च 
िशरले हाॆो िनिम्त क  पाउनभुयो। उहाकँा पिहला चेलाह  र सु का चचर्ले 
अत्यन्तै क  भोगेका िथए। येशूका करौड  िवँ वासीह  सहीद भए र 
सधुारवादी इसाईह ले पिन द:ुखक  पाए। त्यसकारण हामी िकन यस 
जीवनमा आउने र द:ुखक देिख खिुम्चने? हामीलाई अनन्त जीवनको आशाको 
आिशष छ र संसारका सबै कुराह  येशूको िसय आगमनमा पिग्लएर 
जानेछ।" (टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली १, प.ृ ७८बाट पान्तिरत)।  
    ससुमाचार फैलाउने काममा द:ुख पाइन्छ भनेर जोलीले महससु 
गर् यो। जब परमेँ वरको काम गिरन्छ तब शैतानलाई िरस अत्यन्तै उठ्छ। 
तर त्यहाँ एक मिहनािभऽै चचर् खडा भयो। 
    आफ्नो गाउँमा चचर् खडा भएको देखेर जोली खशुी भयो। तर अक  
चचर् पिन खडा गनर् उसले चाअ यो। यसबेला त्यो चचर् िकउभा भ े अक गाउँमा 
खडा गनर् उसले चाहेको िथयो। तर चचर् िनमार्ण गन कायर्बममा कसैको 
घरमा पिन िवप ी आओस ् भ े उसले चाहेको िथएन। त्यसकारण ऊ र 
चचर्का अ  िवँ वासीह  िमलेर ूाथर्ना गन र हप् ताको दईु िदन उपवास बःने 
िनणर्य भयो। अिन ितनीह ले घर घरमा गएर ससुमाचार ूचार गन िनणर्य पिन 
गरे। 

२०८-२ 



    जोलीले हरेक िदन यसरी ूाथर्ना गर् यो, "ूभ,ु ससुमाचार ूचार र चचर् 
बनाउने िनणर्य गदार् मेरो आफ्नै गाउँमा नराॆो घट्ना भयो। अब ससुमाचार 
अक  गाउँमा लैजाँदैछु। पिहलाको जःतो खराब अनभुवितर मलाई 
नडोर् याउनहुोस।् म जे गछुर् त्यो सबैमा तपाईँको अगवुाई होस ् र पिहलाको 
जःतो नराॆो अनभुव दोहोिरन निदनहुोस।्" 
   जोलीलाई अचम्म लाग्ने गरी एक जना गाउँलेले एडभेिन्टःटलाई मन 
पराएकोले उसले आफ्नो घरमा साबथ सेवा चलाउन आमह गर् यो। पिछ ती 
गाउँलेले चचर् बनाउन आफ्नो जग्गा उपलब्ध गरायो। 
    ूाथर्ना र उपवासले त्यस गाउँमा चचर् ःथापना गनर् सिजलो भएको 
िथयो भनेर जोलीले आफ्नो अनभुव सनुायो। 
    अिन ऊ तेॐो गाउँ बु टुमा गयो। ऊ र चचर्का िवँ वासीह ले 
ूाथर्ना गरे र उपवास बसे। जब गाउँको ूमखु र उनको पिरवारले बिप् तःमा 
िलए तब जोलीको हषर्को िसमा नै रहेन। 
   तर चचर् िनमार्ण गनुर्भन्दा पिहले फेिर अक  िबप ी आयो। मधमेुहले 
गदार् गाउँको ूमखुको मतृ्य ुभयो। उनी एडभेिन्टःट भएकोले उनलाई सजाय 
िदइएको हो भनेर गाउँलेह को बीचमा कुरा काटे। 
   एडभेिन्टःट चचर्को काममा आबमण गनर् शैतानले गाउँूमखुको 
मतृ्यलुाई ूयोग गर् यो भनेर जोलीले भन्यो। तर एक मिहनािभऽ चचर् िनमार्ण 
हनु्छ भनेर उसमा िवँ वास िथयो। 
    गाउँमा परमेँ वर हानुर्हु  भनेर जोलीले िवँ वास गर् यो। गाउँको 
निजकै जोलीसँग यी लेखकले अन्तवार्तार् िलने बममा उसले आफ्नी काकीसँग 
उनको छोराको िनिम्त आफू मनर् तयार छु भनेर भनेको कुरा पनु: सम्झेको 
िथयो। उनको छोरो र उनका चारै जना छोराछोरीह ले बिप् तःमा िलए र 
एडभेिन्टःट भए। 
  "जब म मेरी काकीको घरमा उनी मनुर्भन्दा अिघ पगुर उनको एउटामाऽ 
छोरोलाई ससुमाचार सनुाएकोमा मलाई धन्यवाद िदइन।् सबै थोक 
परमेँ वरको िनयन्ऽणमा छ" जोलीले संत ु  भएर भन्यो। 

-आन्सय ुमेकचेःनी 
 

२०८-३ 



<<
  /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


