
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : यूह ा १४:१-३, यशैया ११:१-१०, ूकाश 

२१:१-५, १ थेःसोिलिनकी ४:१३-१८, ूकाश २२:१-५ र  
यशैया ३५:४-१०। 

   यस अध्यायको मूल सार पद: "जे भएतापिन ूभ ु येशूको ूित ा 
अनसुार हामी नयाँ ःवगर्ह  र नयाँ पथृ्वीको ूतीक्षामा छ  जहाँ उहाँको 
धािमर्कताले बास गदर्छ" (२ पऽसु ३:१३ पान्तिरत)। 
     बाइबलमा धेरै महान ्ूित ाह  छन।् ितनीह मा एक महान ्आ ा 
येशूको दोॐो आगमन पिन हो।। यिद येशू आउनभुएन भने हामीह को 
अिःतत्वको केही मतलब हुँदैन। हामी मािनस भएर जन्मेको बेकार हनु्छ। 
हामीह को आशाको केन्ििवन्द ु नै उहाँको दोॐो आगमन हो। उहाँको 
आगमनको अथर् के हो सोमा हामीह को आशा झिुण्डरहेको हनु्छ। जब 
ःवगर्को बादलमा ूभ ु येशू फिकर् नहुनु्छ तब संसारका सबै थोकह , 
मािनसह ले बनाएका भौितक र नाश हनेु संरचनाह , मािनसह ले उपलब्ध 
गरेका गौरब, आिवंकार आिद सम्पदाह  बेकारको हनेुछन ् र िबलाएर 
जानेछन।् ःवगर्मा सन्तह को हजार वषर्को बास पिछ यु , झगडा, अनमेल, 
अिनकाल, अनेक  रोग व्याधी र िवयोगह ले सताइएको यो पथृ्वी आगोबाट 
ध्वःत भएर नयाँ हनेुछन।् यस पथृ्वीमा मिुक्त पाएका जनह  रहनेछन ् र 
अन्तमा ितनीह को ूभ ु र एक आपसमा छुटेका माया जनह सँग पनुिमर्लन 
हनेुछ। 
     येशू भी को दोॐो आगमनको आशा नै नयाँ करारको एक ूमखु 
िवषयबःत ुहो। शताब्दीय देिख येशूभक्तह ले यो ूित ा परुा हनेु कुरामा ितॄ 
चाहना व्यक्त गिररहेका छन।् हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  पिन उहाँको 
दोॐो आगमनको दयदेिख नै चाहना व्यक्त गिररहेका छ । हामीह को 
नाउँले नै त्यस आशाको पिहचान देखाउँदछ। 
     यस पःुतकको अिन्तम अध्यायमा येशूको आगमनको ूित ाको बारेमा 
छलफल गनछ  र येशूभक्तह  एक रहनमुा उहाँको आगमनको औिचत्य के छ 
सो हेनछ । कितपय समयमा हामीह को एकता भी मा हनुपुन कुरालाई 

१३  एकताको अि तम 
पुन थार्पना 
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मानव सिृजत कारणह  र कमजोरीह ले चनुौित िदइरहेको हनु्छ। तर 
हामीह को टुिबएको वा पापले तहसनहस पािररहेको मानव जीवनमा 
हामीह को मानव समःयाको समाधान खोज्नेछैन  िकनभने त्यो समय आउनेछ 
जब कुनै टुिबएको र फुटेको जीवन प ित त्यहाँ हनेुछैन। जब येशू दोॐो 
पल्ट आउनहुनेुछ तब हामी उहाँमा एक हनेुछ  र अन्तमा सन्तह सँग 
पनुिमर्लन भएर नयाँ किहल्यै नाश नहनेु पिरवारको पःुथार्पना हनेुछ। 
 

१. येशूको दोॐो आगमनको सिुनिँ चता 
      दोॐो आगमनको बारेमा िदइएको ूित ाह मा यूह ा १४:१-३ 
अत्यन्त उल्लेखनीय ूित ा मािनन्छ। नयाँ पथृ्वीमा मिुक्त पाएकाह को जीवन 
कःतो हनेुछ भनेर त्यस ूित ाले कसरी बताउँछ? हेन ुर्होस ् "१ “ितमीह को 
दय व् याकुल नहोस ्। ितमीह  परमेँ वरमािथ िवँ वास गदर्छौ,  ममािथ पिन 
िवँ वास गर। २ मेरा िपताको घरमा बः ने ठाउँह  धेरै छन ्। त् यसो नभए, के 
म ितमीह लाई भन् नेिथए ँर, िक ितमीह का िनिम् त ठाउँ तयार पानर् म गइरहेछु? 
३ अिन गएर मैले ितमीह का िनिम् त ठाउँ तयार पारेपिछ म फेिर आउनेछु, र 
ितमीह लाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु, त् यहाँ ितमीह  पिन हनेुछौ।"  
      सु का येशूभक्तह ले येशूको दोॐो आगमन "आिशिषत आशा" 
(तीतस २:१३ पान्तिरत) भनेर  सम्बोधन गरेका िथए। येशूको दोॐो 
आगमनमा अगमवक्ताह ले िदएका सबै भिवंयवाणीह  र ूित ाह  येशूको 
दोॐो आगमनमा पूरा हनेु ितनीह ले अपेक्षा गरेका िथए। यस संसारमा 
येशूभक्तह  ितथर्याऽी भइरहेको हैिसयतले येशूको आगमन नै ितनीह को खास 
लआय िथयो। सबै जना जो येशूको आगमनको ूतीक्षा िभऽी दयदेिख ूमेले 
अिभूिेरत भएर गिररहन्छन ्उहाँ आउनभुएपिछ उहाँसँग ूत्यक्ष भेटेर उहाँको 
आित्मक महुानबाट उहाकँो वचन िपउन सक्नेछ। येशूसँगको घिन ता र 
िनकटता उहासँँग माऽ होइन हामीह  एक आपसमा पिन हनेुछ भनेर मािथ 
उल्लेख गिरएका येशूको वचनह ले बताउँछन।् 
    बाइबलमा उल्लेख गरेका भिवंयवाणी तथा ूित ाह  पूरा हनु्छ भनेर 
समःत इसाईह लाई िवँ वास भएको कारणले येशूको आगमनको ूित ा र 
भिवंयवाणी पिन पूरा हनेुछ भ े कुरामा ितनीह को दईुमत छैन। येशूकै 
वचनबाट हामीलाई यो ूित ा सनुाइएको छ, "म फेिर फकर आउनेछु" 
(यूह ा १४:३ पान्तिरत)। जसरी येशूको ूथम आगमनको बारेमा परुानो 
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करारमा भिवंयवाणी गरे अनसुार नै पूरा भयो त्यसरी नै उहाँको दोॐो 
आगमनको बारेमा गिरएको भिवंयवाणी पिन पूरा हनेुछ भ े कुरामा हामी 
िवँ वःत छ ।  पापलाई अन्त्य गनर् मिहिमत मसीह आउनहुनेुछ भनेर 
परमेँ वरले जलूलयभन्दा अिघ पूखार् हनोकलाई भ ुभएको िथयो। उनले यो 
भिवंयवाणी गरेका िथए, "हेर, आफ्ना दश हजार सन्तह को साथमा ूभ ु
आउनहुनेुछ। उहाँ सबैको इन्साफ गनर् आउनहुनेुछ। अधमीर्, अिनँ वरवादी र 
दु ह ले गरेका दु  तथा अधमीर् काम कितको खराब छ भनेर ितनीह लाई 
देखाउन र परमेँ वरको िखलाफमा कठोर, नराॆो तथा िविोही वचनह  बोल्ने 
अधमीर् पापीह को न्याय गनर् उहाँ आउनहुनेुछ" (यहूदा १४,१५ पान्तिरत)। 
      येशू भी  जन्मनभुन्दा एक हजार वषर् पिहले नै राजा दाउदले उहाँको 
दोॐो आगमनको बारेमा भिवंयवाणी गरेका िथए। आफ्ना जनह लाई जम्मा 
गनर् उहाँ आउनहुनेुछ भन्दै उनी भन्दछन ्"हाॆा परमेँ वर आउनहुनेुछ र उहाँ 
चपुचाप बःन ु हनेुछैन। उहाकँो अगािड आगोको ज्वाला चिकर् नेछ र उहाँको 
विरपिर आगोको ज्वाला तफुान जःतै ूचन्ड पमा घेिरनेछ। उहाँले मािथ 
ःवगर्लाई र पथृ्वीलाई उहाँका जनह लाई न्याय गनर् सम्बोधन गनुर्हनेुछ: मेरा 
सन्तह लाई मकहाँ जम्मा गर। जसले द:ुखक  र आफ्नो जीवन नै बिल 
चढाएर मसँग करार बाँध्छन ् ितनीह  मसँग रहनेछन"् (भजन ५०:३-५ 
पान्तिरत)। 

    येशूको दोॐो आगमन पिहलो आगमनसँग अन्तर सम्बिधत छ। 
िविभ  अगमवक्ताह ले येशूको जन्म र सेवाकायर्को बारेमा गरेका 
भिवंयवाणीह  (उदाहरणमा उत्पि  ३:१५, मीका ५:२, यशैया ११:११, 
दािनएल ९:२५,२६ आिद) नै उहाँको दोॐो आगमनको ूित ा हो। ती 
भवंयवाणीह  हामीह को आशा र िवँ वासका जगह  हनु।् आफूलाई नै 
बिल चढाएर पाप पन्छाउन येशू आउनभुएको िथयो।... त्यसकारण धेरैका 
पापह  बोक्न येशू भी  आउनभुएको िथयो। ती मािनसह  जो 
उत्कुसकतासाथ उहालँाई पखर बःछन ् ितनीह को िनिम्त उहाँ दोॐो पल्ट 
आउनहुनेुछ। पापलाई हटाउँदै उहाँका जनह लाई उ ार गनर् उहा ँ
आउनहुनेुछ" (िहॄू ९:२६,२८ पान्तिरत)। 
     येशूको दोॐो आगमनको ूित ाबाट तपाईँले अिहले नै के आशा र 
सान्त्वना पाएको अनभुव गनुर्भएको छ? 
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२. पनुःथार्पनाको ूित ा  
     परमेँ वरूित बफादार रहे किहल्यै नाश नहनेु ठाउँ उहाँले 
इॐाएलीह लाई िदने ूित ा गनुर्भएको िथयो। पापबाट मिुक्त पाएका 
परमेँ वरका जनह  त्यहाँ बसोबास गनछन।् यो ूित ा यशैया ११:१-१०मा 
यसरी िदएको छ "१ ियशैको ठुटाबाट एउटा टुसा िनः कनेछ,  त् यसका 
जराह बाट िनः केको हाँगाले फल फलाउनेछ। २ परमूभकुा आत् मा उहाँमा 
रहनहुनेुछ–  बिु  र समझका आत् मा,  सल् लाह र शिक्तका आत् मा,  ान र 
परमूभकुो भयको आत् मा ३ अिन परमूभकुो भयमा नै उहाँ ूसन् न हनुहुनेुछ। 
आखँाले देखेर उहाँले इन् साफ गनुर्हनेुछैन,  र कानले सनेुर माऽ िनणर्य 
गनुर्हनेुछैन। ४ तर खाँचोमा परेकाह को न् याय उहाँले धािमर्कतािसत गनुर्हनेुछ, 
र पथृ् वीका गरीबह का लािग उहाँले न् यायिसत फैसला गिरिदनहुनेुछ। आफ् नो 
मखुको लाठोले उहाँले पथृ् वीलाई िहकार्उनहुनेुछ,  र आफ् नो ओठको सासले 
दुं  टलाई नाश गनुर्हनेुछ। ५ उहाँको पेटी धािमर्कता हनेुछ, र उहाँको कम् मरको 
पटुका सत् यता हनेुछ। ६ ब् वाँसोचािहँ थमुािसत बः नेछ, र िचतवुा पाठािसत सतेुर 
बः नेछ। बाछा, िसंह र एक वष पश ुएकैसाथ रहनेछन ्, र एउटा सानो बालकले 
ितनीह लाई डोर् याउनेछ। ७ गाई र भालू एकैसाथ चनछन ्,  र ितनीह का 
बच् चाह  एकैसाथ ढल् केर बः नेछन ्। र िसंहले गो ले झ पराल खानेछ। ८ 
दूधे-बालकले गोमन सपर्को कुरको निजक खेल् नेछ,  र भखर्र दूध छोड़ेको 
बालकले िवषाल ुसपर्को दलुोमा आफ् नो हात हाल् नेछ। ९ ितनीह ले मेरा सबै 
पिवऽ पवर्तमा न त केही हािन न नोक् सानी गनछन ्,  िकनिक समिु पानीले 
भिरएझ पथृ् वी परमूभकुो ानले भिरपूणर् हनेुछ।   
   १० त् यस िदन मािनसह का िनिम् त ियशैको वंशबाट एउटा झन् डाजः तै 
खड़ा हनेुछ। जाित-जाितह  उहाँकहाँ भेला हनेुछन ्, र उहाँको िवौामको ः थान 
मिहमामय हनेुछ।" 

परमेँ वरले यस पथृ्वीलाई कसरी सिृ  गनुर्भयो भनेर िववरण िदँदै 
बाइबल सु  हनु्छ (उत्पि  १,२)। सु को सिृ को पथृ्वी अत्यन्त सनु्दर र 
मनमोहक िथयो। त्यहाँ कुनै अनमेल िथएन। हामीह को ूथम ्पखुार् आदम र 
हव्वालाई यस पथृ्वीलाई रखबारी गन िजम्मा सिुम्पएको िथयो। मानव जाितको 
िनिम्त सिृ  गिरएको त्यो पथृ्वी िस  घर िथयो। बाइबलको अिन्तम पःुतक 
ूकाश दईु अध्यायह मा पिन मिुक्त पाएका मानव जगतको िनिम्त त्यही 
खालको िस  र तालमेल भएको पथृ्वी सजृने परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएको 
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पाइन्छ (ूकाश २१,२२)। तर ूकाशको पःुतकको अिन्तम अध्यायह मा 
उल्लेख गिरएको सिृ लाई यस पथृ्वीको पनु:सिृ , पनुःथार्पना भ ु अझ उिचत 
देिखन्छ। पापले तहसनहस पारेको यस पथृ्वीलाई आगोले पगालेर नयाँ 
बनाउने परमेँ वरको योजना हो। 
    मिुक्त पाएकाह  रहने अनन्तको घर कुनै अवधारणा, काल्पिनक, 
िदवासपना, आदशर् सोचाइ नभएर वाःतिवक नै हनु ्भनेर बाइबलका िविभ  
ठाउँह मा व्यक्त गिरएको पाइन्छ। मिुक्त पाएका मािनसह  कुनै हावादारी वा 
जगतमा िबलाएर जाने र अिःतत्वहीन हनेु नभएर ितनीह ले देख् नेछन,् सु ेछन,् 
सुँघ्नेछन,् छुन सक्नेछन,् र नयाँ जीवन पाएर नयाँ अनभुवह  बटुल्न 
सक्नेछन। यशैया ११को भिवंयवाणी अत्यन्त सनु्दर भिवंयवाणी हो। मसीह 
आउनभुएर नयाँ यगुको सु  गनुर्हनु्छ भनेर त्यस अध्यायमा बताइएको छ। 
उहाँले सबै खालका िहँसाह  अन्त्य गरेर यस पथृ्वीमा नयाँ यगुको सु वात 
गनुर्हनेुछ। त्यहाँ सदासवर्दा शािन्त हनेुछ। शैतानले आफ्नो भनेर दावी गरेर 
अन्याय, अत्याचार र दुं ाईँले राज गरेको यो पथृ्वी र उसलाई सदाको िनिम्त 
अन्त पारेर परमेँ वरले यस पथृ्वीको आिधपत्य फेिर उहाँले नै सम्हाल्नहुनेुछ। 
त्यसले गदार् नयाँ पथृ्वीमामाऽ होइन सारा जगतमा तालमेलको वातावारण 
ःथापना हनेुछ। 
     नयाँ यगु सबैसँग तालमेल भएर चल्नेछ। यस पथृ्वीमा अनेक  
नकारात्मक तर  ल्याएर मानव जगतलाई तहसनहस पान कुन तत्व िबलाएर 
जानेछ भनेर ूकाश २१:१-८ले बताउँदछ? हेन ुर्होस ्"१ तब मैले नयाँ आकाश 
र नयाँ पथृ् वी देख,  िकनिक पिहलो आकाश र पिहलो पथ्ृ  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 
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िसि यो। म अल् फा र ओमेगा हुँ, आिद र अन् त् य म नै हुँ। ितखार्उनेह लाई 
जीवनका पानीको फोहराबाट 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। ८ तर डरपोकह ,  अिवँ वासीह ,  िघनलाग् दा भएकाह , 

हत् याराह ,  व् यिभचारीह ,  जादूगरह ,  मूितर्पूजकह  र झूटा बोल् नेह  सबैको 
िहः सा आगो र गन् धक दन् कने कुण् डमा हनेुछ। यो दोॐो मतृ् य ुहो।" 
       मिुक्त पाएकाह को िनिम्त के पखर बिसरहेको छ भनेर एलेन जी 
ाइटले भन्दिछन:् "जब अनन्त समयको चब घमु्दै जान्छ तब मिुक्त 
पाएकाह ले परमेँ वर र येशू भी को अलौिकक मिहिमत र मूल्यवान 
चिरऽह को रहःयोद् घाटन गनछन।् जब ूगितशील आत्म ान बढ्दै जान्छ 
तब त्यहाँ ूमे, एक आपसमा हनुपुन सम्मान, ौ ा र सखु बढ्नेछन।् जित 
मािनसह ले परमेँ वरको बारेमा जा ेछन ् त्यितले उहाँको चिरऽूित धेरै 
सराहना गनछन।् जब शैतानसँगको िववािदत यु मा उहाँले खेल्नभुएको 
भिूमकाको अचम्मको उपलब्धी र मिुक्तको बहमूुल्य कदमको आत्म ान मिुक्त 
पाएकाह को साम ु येशूले खोिलिदनहुनेुछ तब पापबाट उ ार पाएकाह को 
दय अत्यन्त भाविवभोर भएर उहाँूित अझ दर् हो भिक्त ूकट गनछन।् 
ितनीह को दिरलो हातमा भएका सनुका तानबाजाह  चक  ःवरले 
घिन्कनेछन।् परमेँ वरको ःतिुत गद दश  हजार गणुा विढ दश  हजार र 
हजार  हजार आवाजह  चक  ःवरले घिन्कनेछन।्"-एलेन जी ाइट, द ःटोिर 
अभ िरडेमशन, प.ृ ४३२,४३३बाट पान्तिरत। 
     परमेँ वरको चिरऽको बारेमा अिहले पिन हामीलाई के थाहा छ? जब 
हामी हाॆा िवँ वासी जनह  वा अ सँग  तालमेल र एक भएर िजिवका 
चलाउँछ  तब त्यसले केही हदसम्म परमेँ वरको ःवभावको बारेमा कसरी ूकट 
गदर्छ? 
 

३. पनु त्थान र टुटेको सम्बन्धको पनुःथापना  
       चचर्को सु देिख नै येशूको दोॐो आगमनको ूित ाले परमेँ वरका 
िवँ वासी जनह को दयह लाई सम्हािल राखेको िथयो। अनेक  सतावटको 
सामना गनुर्परेतापिन येशू फकर आउनहुनेुछ भ े वचनले येशूका चेलाह  
बिलयो भएर बसेका िथए। जनुसकैु भयानक संघषर् ितनीह ले सामना 
गनुर्परेतापिन, जनुसकैु क  र नमेिटने द:ुख भोग्न ुपरेतापिन येशूको आगमनमा 
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ितनीह को आशा ठूलो िथयो र दोॐो आगमनले ल्याउने अनेक  अचम्मका 
ूित ाह ले ितनीह लाई उजार् िमलेको िथयो। 
   १ थेःसोिलिनकी ४:१३-१८मा केही ूित ाह  समावेश भएका छन।् 
ती ूित ाह ले टुिटएको सम्बन्धह  फेिर कसरी िमल्नेछन ् देखाएका छन।् 
हेन ुर्होस ्"१३ तर भाइ हो, सिुतगएकाह का िवषयमा ितमीह  अजान बस भन् ने 
हामी इच् छा गदन ,  र ितमीह ले आशा नहनेु मािनसह जः ता शोक गनुर् 
नपरोस ्। १४ िकनिक हामी िवँ वास गछ ,  िक येशू मनुर्भयो र फेिर 
िजइउ  नभुयो र त् यसरी नै परमेँ वरले उहाँमा सिुतगएकाह लाई येशू ारा 
ल् याउनहुनेुछ। १५ ूभकुो वचन ारा हामी ितमीह लाई घोषणा गछ , िक हामी, 
जो जीिवत छ  र ूभकुो पनुरागमनसम् म बाँिचरहन् छ ,  सिुतगएकाह लाई कुनै 
िकिसमले पिन उिछन् नेछैन । १६ िकनिक ूभ ुः वयम ् हकुुमको गजर्निसत, ूधान 
ः वगर्दूतको आवाज र परमेँ वरका तरुहीको सोरिसत ः वगर्बाट ओलर्नहुनेुछ,  र 
भीं टमा मरेकाह चािहँ पिहले बौिरउ  नेछन ्। १७ तब हामी बाँिचरहेका र 
छोिडएकाह  ूभलुाई आकाशमा भे  न ितनीह का साथसाथै बादलमा 
उठाइलिगनेछ ,  र यसरी हामी सध ूभसँुग रहनेछ । १८ यसैकारण एउटाले 
अकार्लाई यी वचनह ले सान् त् वना देओ।"  
    येशूको आगमनले सारा मानव जीवनलाई गिहरो असर पानछ। 
परमेँ वरको राज्यको पनुःथार्पनाको मह वपूणर् पक्ष भनेकै उहाँले च ु ुभएको 
जनह लाई जम्मा गनुर् हो। "र उहाँले ठूलो तरुहीको आवाजले आफ्ना 
ःवगर्दूतह लाई पठाउनहुनेुछ। चारै िदशाबाट र ःवगर्को एक ठाउँबाट अक  
ठाउँह मा उहाँका चिुनएकाह लाई जम्मा गनछन"् (म ी २४:३१ 
पान्तिरत)। त्यो जम्मा गन बममा मरेका धमीर्ह  अमर जीवन पाउन 

पनु त्थान गिरनेछन ् (१ कोरन्थी १५:५२,५३)। येशूमा मरेकाह  पिहला 
उठ्नेछन"् (१ थेःसोिलिनकी ४:१६ पान्तिरत)। यही क्षणको िनिम्त 
हामीह  पिखर्रहेका छ । पनु त्थान हनेुह  आफ्ना िूयजनह सँग िमल्नेछन।् 
यही ूित ालाई सम्झेर पावल अत्यन्त आनिन्दत भएर िचच्याउँछन:् "हे मतृ्य ु
तेरो िखल कहाँ? हे पाताल तेरो िबजय कहाँ?" (१ कोरन्थी १५:१५ 
पान्तिरत)। 

   जब धमीर्ह को पनु त्थान हनु्छ तब ितनीह  नयाँ, अमर र िस  
जीवन धारण गनछ। ितनीह  रोगले सताएर मरेका होलान,् वृ भएर मरेका 
होलान ्वा अ भ  भएर मरेका होलान ्तर जब ितनीह को पनु त्थान हनु्छ 
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तब ितनीह को शरीरमा पापले ल्याउने कुनै पिन दाग हनेुछैन न त पापले 
ल्याउने िबखण्डन ितनीह मा हनेुछ। पनु त्थान भएका सन्तह ले येशू 
भी को पनुःथार्पनाको कामलाई पूणर्ता िदएको अनभुव गिरनेछन।् सिृ मा सिृ  
गिरएको परमेँ वरको िस  ःव पलाई (उत्पि  १:२६, १ कोरन्थी १५:४६-
४९) सन्तह ले ूितिबिम्बत गनछन।् येशूको दोॐो आगमनको समयमा जब 
मिुक्त पाएकाह को पनु त्थान हनेुछ तब यस पथृ्वीमा रहेका जीिवत धमीर्ह  
पिन पिरवतर्न हनेुछन।् ितनीह लाई नयाँ र िस  शरीरह  िदइनेछ। "५१ 
हेर, म ितमीह लाई एउटा रहः य भन् दछु, हामी सबै सतु् दैन , तर हामी सबैको 
पिरवतर्न हनेुछ,  ५२ एकै क्षणमा, आखँाको एक िनमेषमा,  तरुहीको आिखरी 
आवाजमा। िकनभने,  तरुही बज् नेछ,  र मतृकह  अिवनाशी भएर जीिवत 
हनेुछन ्। अिन हाॆोचािहँ पिरवतर्न हनेुछ। ५३ िकनिक यस िवनाशी ः वभावले 
अिवनाशी,  र यस मरणशील शरीरले अमरत् व धारण गनुर्पछर्। ५४ जब 
िवनाशीले अिवनाशी र मरणशीलले अमरत् व धारण गछर्, तब लेिखएको त् यो वचन 
पूरा हनेुछ, “मतृ् य ुिवजयमा िनिलएको छ।” ५५ “ए मतृ् य,ु तेरो िवजय कहाँ?  
ए मतृ् य,ु तेरो खील कहाँ?” १ कोिरन्थी १५:५१-५५। यसरी मिुक्त पाएका दईु 
समूहह  जो पनु त्थान भएका हनु्छन ् र जीिवतह  धमीर्मा पिरवतर्न भएर 
"ूभलुाई आकाशमा भे  न ितनीह का साथसाथै बादलमा उठाइलिगनेछ ,  र 
यसरी हामी सध ूभसँुग रहनेछ ।" (१ थेसलोिनकी ४:१७)। 
    आजको वै ािनक यगुमा कितपय इसाईह ले पिन सबै थोकको 
वै ािनक व्याख्याह  खोज्छन।् परमेँ वरको आँ चयर् कामह पिन वै ािनक 
ि कोणले केलाएर हेन बानी छ। तर पनु त्थानको ूित ाले केवल 
परमेँ वरको अलौिकक शिक्तलेमाऽ हामीह लाई उ ार गिरनेछ भनेर कसरी 
िसकाउँछ? 
 

४. मिुक्त पाएकाह को िनिम्त नयाँ पथृ्वी  
      "लौ हेर म नयाँ आकाशह  र नयाँ पथृ्वी सिृ  गनछु। पिहलेका 
सिृ ह  सिम्झनेछैनन ्न त कसैको िदमागमा आउने नै छन"् (यशैया ६५:१७ 
पान्तिरत)। दवैु अगमवक्ता यशैया र यूह ाले (ूकाश २१:१) ूित ा 

गिरएको नयाँ पथृ्वीको दशर्न देखेका िथए। 
   मािनसले कल्पनानै गनर् नसक्ने अचम्मको शहरको बारेमा यूह ाले वणर्न 
गरेका िथए। त्यस नयाँ य शलेम सहरमा मिुक्त पाएकाह  रहने छन।् त्यस 
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सहरमा सबै जनह  एक हनेुछन ्र सबैसँग तालमेल भएर चल्नेछन।् हेन ुर्होस ्
ूकाश २१ "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 सँग 
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। ८ तर डरपोकह ,  अिवँ वासीह ,  िघनलाग् दा भएकाह ,  हत् याराह , 

व् यिभचारीह , जादूगरह , मूितर्पूजकह  र झूटा बोल् नेह  सबैको िहः सा आगो र 
गन् धक दन् कने कुण् डमा हनेुछ। यो दोॐो मतृ् य ुहो। ९ तब ती सात अिन् तम 
िवपि ले भिरएका सात कचौरा हनेु सात ः वगर्दूतह मध् ये एक जना आएर मलाई 
यसो भने,  “आऊ, म ितमीलाई थमुाकी पत् नी, उहाँकी दलुही देखाउनेछु।” १० 
ितनले मलाई पिवऽ आत् मामा एउटा ठूलो र उच् च पवर्तमा लगे, र परमेँ वरबाट 
ः वगर्देिख तलितर झिररहेको पिवऽ सहर य शलेम मलाई देखाए। ११ त् यसमा 
परमेँ वरको मिहमा िथयो,  र त् यसको चमक बहमूुल् य रत् नह  तथा िबल् लौर 
ः फिटकजः तो चहिकलो िथयो। १२ त् यसको विरपिर ठूलो र अल् गो पखार्ल 
िथयो,  र त् यसमा बा॑ ढोका िथए। ढोकाह मा बा॑ ः वगर्दूत िथए। ती 
ढोकाह मा इॐाएलका बा॑ै कुलका नाउँ लेिखएका िथए। १३ पूवर्मा तीन 
ढोकाह , उ रमा तीन, दिक्षणमा तीन र पिँ चममा तीन ढोकाह  िथए। १४ 
सहरको पखार्लका बा॑ जग िथए। तीमािथ थमुाका बा॑ै ूिेरतह का बा॑ नाउँ 
लेिखएका िथए। १५ सहर र त् यसका ढोकाह  र पखार्ल नाप् नलाई मसँग 
बोल् नेसँग एउटा सनुको नाप् ने टाँगो िथयो। १६ त् यो सहर वगार्कार िथयो। 
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त् यसको चौडाइ र लमाइ समान िथयो। ितनले त् यस टाँगोले नाप् दा त् यो सहर 
दईु हजार चार सय िकलोिमटर िथयो। त् यसको लमाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर 
िथयो। १७ ः वगर्दूतले त् यसको पखार्ल पिन नापे,  र मािनसले चलाएको 
नापअनसुार त् यो पस ी िमटर िथयो। १८ त् यो पखार्ल िबल् लौरले बनेको िथयो, र 
सहरचािहँ िनखरु सनुले बनेको िथयो र सफा काँचजः तै त् यो चम् कन् थ् यो। १९ 
पखार्लका जगह  अनेक िकिसमका बहमूुल् य रत् नह ले जिड़एका िथए। पिहलो 
जग िबल् लौरको, दोॐो नीर, तेॐो हिरत रत् न, चौथो पन् ना, २० पाँच  आिनक् स, छैट  
लालमिण, सात  पीतमिण, आठ  बे ज, नव  पुं  पराज, दश  लसनेु, एघार  नीलमिण 
र बा॑ , कटेलाको िथयो। २१ ती बा॑ ढोकाचािहँ बा॑ मोतीका िथए। ूत् येक 
ढोका मोतीको िथयो। त् यस सहरको सड़क चहिकलो शीशाजः तै िनखरु सनुको 
िथयो। २२ मैले त् यस सहरमा कुनै मिन् दर देिखन,ँ  िकनिक त् यहाँको मिन् दर 
ः वयम ् परमेँ वर सवर्शिक्तमान ् र थमुा नै हनुहुनु् छ। २३ त् यो सहर उज् यालो 
गराउन सूयर् र चन् िमाको खाँचो छैन,  िकनभने परमेँ वरको मिहमा नै त् यसको 
उज् यालो हो। त् यहाँको ब ीचािहँ थमुा आफै हनुहुनु् छ। २४ त् यहाँकै उज् यालोमा 
जाित-जाितह  िहँ  डलु गनछन ्। पथृ् वीका राजाह ले आफ् ना वैभव त् यसमा 
ल् याउनेछन ्। २५ िदनमा त् यसका ढोकाह  कुनै िकिसमले बन् द हनेुछैनन ्,  र 
त् यहाँ रात नै हनेुछैन। २६ ितनीह ले जाित-जाितह का वैभव र सम् मान 
त् यसिभऽ ल् याउनछेन ्। २७ तर थमुाका जीवनको पःु तकमा नाउँ 
लेिखएकाह बाहेक कुनै अशु  कुरा,  घिृणत काम गन र झूट बोल् ने कुनै 
िकिसमले पिन त् यसिभऽ पः नेछैन।" 
   ूकाश २२:१-७ पढ्नहुोस।् त्यसमा जीवनको नदी परमेँ वरको 
िसंहासनबाट बग्नेछन।् त्यस नदीको िकनारामा जीवनको ख हनेुछ। नदी र 
ख नयाँ सहरको अक  िवशेषता हो। नयाँ पथृ्वीमा त्यसको लआय के हो? 
हेन ुर्होस ् "१ तब ितनले मलाई ः फिटकजः तै चहिकलो जीवनका पानीको नदी 
देखाए। त् यो नदी परमेँ वरको र थमुाको िसंहासनबाट िनः की 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 
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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।”  ७ “हेर, म चाँड़ै आउँदैछु। 
यस पःु तकको अगमवाणीका वचन पालन गन धन् यको हो।”  
     आदमको पापले गदार् गमुाउन ुपरेको जीवनको ख (उत्पि  ३:२२-
२४) नयाँ य शलेममा येशू भीि ले पनःथापना गनुर्हनेुछ। जो िबजयी जीवन 
िबताउँछ (ूकाश २:७) त्यसले त्यस खको फल खानेछ भ े ूित ा अ  
धेरै ूित ाह मध्ये एक हो। बार् ह मिहनाको ूत्येक मिहनामा नयाँ फल 
फल्नेछ (ूकाश २२:२)। त्यसको अथर् नयाँ पथृ्वीमा यो पिन हनुसक्छ "एक 
औसँीदेिख अक  औसँीसम्म र एक साबथदेिख अक  साबथसम्म सबै जीवह ले 
मकहाँ आएर मेरो आराधना गनछ, परूभलेु भ ुहनु्छ" (यशैया ६६:२३ 
पान्तिरत)। जाित जाितलाई िनको पान भ ुको अथर् मािनसह को बीचमा 

भएका सबै तगारोह  हट्ने र सिृ मा जनु ्उ ेँयले मानव जाित सिृ  गिरएको 
िथयो त्यही अवःथामा परु् याइनेछ । परमेँ वरको मिहमाको िनिम्त िजउन सारा 
मानव ूाणी, जाित र रा ह  एक अिवभािजत पिरवार हनेुछ। ितनीह  एक 
आपसमा तालमेल गरेर शािन्तपूवर्क जीवन अपनाउनेछन।् 
    "जाितजाितलाई िनको पािरनेछ भ ुको अथर् सबै देश देशह को 
बीचमा हनेु भाषाजःता कुनै पिन तगारोह  हटाइनेछ। यस मानव जगतमा 
मािनस मािनसलाई अलग राख् ने अनेक  तगारोह  छन ्र ितनीह लाई हटाउन 
आवँयक छ।...जीवनको खको पातह ले रा  रा ह को बीचमा भएका 
अिवँ वासको वातावरणलाई िनको पानछन।् देश, िवदेश, छुत, अछुत, ःवजाित 
अन्य जाित जःता भेदभाव ल्याउने जःता तत्वह  हटेर सत्य परमेँ वरको एक 
पिरवार भएर रहनेछन।् सय  वषर् अिघ अगमवक्ता मीकाको भिवंयवाणी अब 
पूरा हनेुछन ् "१ पिछल् ला िदनह मा परमूभकुा मिन् दरको पहाड़चािहँ 
पहाड़ह मा ूमखुझ ः थािपत हनेुछ, र त् यो सबै डाँड़ाह भन् दा मािथ उठाइनेछ, 
र मािनसह  त् यहाँ ओइिरएर जानेछन ्। २ धेरै जाित-जाितह  आएर भन् नेछन ्, 
“आओ,  हामीह  परमूभकुो पवर्त,  याकूबका परमेँ वरको भवनमा जाऔ।ं 
उहाँले हामीलाई आफ् नो मागर् िसकाउनहुनेुछ, तािक हामी उहाँको मागर्मा िहँ  न 
सक ।”  व् यवः था िसयोनबाट र परमूभकुो वचन य शलेमबाट िनः कनेछन ्। 
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३ उहाँले धेरै मािनसह का बीचमा इन् साफ गनुर्हनेुछ,  र टाढ़ा-टाढ़ासम् मका 
बिलया जाितह का िनिम् त झगड़ाको फैसला गनुर्हनेुछ। ितनीह ले आफ् ना 
तरवारह  िपटेर हलोका फाली र भालाह  िपटेर िछमल् ने हँिसया बनाउनेछन ्। 
जाित-जाितह ले एक-अकार्को िव मा तरवार चलाउनेछैनन ्, न त ितनीह ले 
फेिर किहल् यै लड़ाइँ गनर् तालीम िलनेछन ्। ४ हरेक मािनस आफ् नो दाखको 
बोट र आफ् नो नेभाराको बोटमिुन बः नेछ,  र कसैले ितनीह लाई डर 
देखाउनेछैन,  िकनिक सवर्शिक्तमान ् परमूभलेु नै बोल् नभुएको छ। ५ सबै 
जाितह  आफ् ना-आफ् ना देवताका नाउँमा िहँडून ्,  तर हामीचािहँ सदासवर्दै 
परमूभ ुहाॆा परमेँ वरको नाउँमा िहँ  नेछ ।" (मीका ४:१-५)। यही अपेक्षा 
अगमबक्ता यशैयाले पिन गरेका िथए "१ आमोजका छोरा यशैयाले यहूदा र 
य शलेमको िवषयमा देखेका कुरा यही हो: २ पिछल् ला िदनमा परमूभकुो 
मिन् दर बसािलएको पवर्त सबै पवर्तह भन् दा मखु् य पमा ः थापना हनेुछ। 
डाँड़ाह भन् दा मािथ त् यो उच् च उठाइनेछ,  र सबै जाितह  त् यही ँओइिरएर 
आउनेछन ्। ३ धेरै मािनसह ले आएर भन् नेछन ्,  “आओ,  हामी परमूभकुो 
पवर्त,  याकूबका परमेँ वरको भवनमा जाऔ।ं उहाँले हामीलाई आफ् नो मागर् 
िसकाउनहुनेुछ, तािक हामी उहाँको बाटोमा िहँ  न सक ।” व् यवः था िसयोनबाट 
र परमूभकुो वचन य शलेमबाट िनः कनेछन ्। ४ उहाँले जाितह का बीचमा 
इन् साफ गनुर्हनेुछ,  र उहाँले धेरै मािनसह का झगड़ा िमलाइिदनहुनेुछ। 
ितनीह ले आफ् ना तरवारह  िपटेर हलोका फाली र भालाह  िपटेर िछमल् ने 
हँिसया बनाउनेछन ्। जाित-जाितह ले एक-अकार्को िव मा तरवार 
चलाउनेछैनन ्, न त ितनीह ले लड़ाइँ गनर् तालीम िलनेछन ्। ५ हे याकूबका 
घराना, आओ, हामी परमूभकुो ज् योितमा िहँड़ ।" (यशैया २:१-५)। निदको 
िकनारामा मिुक्त पाएकाह ले आफ्नो िछमेकीलाई जीवनको खमिुन सँगै बःन 
िनम्तो िदनेछन ् (जकिरया १३:१०)। खको पातमा यःतो िनको पान गणु 
हनेुछ िक मािनस जाितमा िविभ  कारणले मनमा पारेको घाऊचोट िनको 
हनेुछ। मािनसह  जातजाितको कारणले, र भेदको कारणले, अल्पसंख्यक वा 
बहसंुख्यक समदुायको कारणले, भाषाभाषीको कारण आिदले यगु देिख टुिबएका 
छन ् र िबभािजत भएका छन।् ती सबै हट्नेछन।्"-रान्को ःटफमोिभक, 
िरभलेशन अभ जीसस बाइ : कमेन्ट अन द बकु अभ िरभलेशन, प.ृ 
५९३बाट पान्तिरत। 
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५. नयाँ पथृ्वीमा जीवन 
       अिहले हामी नाजकु जीवन िबताइरहेका छ। रोग व्याधी, आत , 
अशािन्त, िहँसा, यु  जःता अनेक  अमानवीय जीवनको सामना गिररहेकाछ । 
तर नयाँ पथृ्वीमा हामी नयाँ यगुमा ूवेश गनछ । त्यस समयको जीवन 
अिहलेको भन्दा अत्यन्त िभ  ैहनेुछ। वतर्मान पापमय यगु फेिर किहल्यै पिन 
दोहोिरनेछैन। हेन ुर्होस ्देहायका केही पदह : " १ म भिूम र िनजर्ल-भिूम हिषर्त 
हनेुछन ्। उजाड़-ः थान रमाउनेछ र फुल् नेछ। केशरझ २ त् यो फुलेर फबनेछ। 
यो अत् यन् त ूफुिल् लत हनेुछ, र हषर्ले गाउँदै रमाहट गनछ। लेबनानको गौरव, 
कमल र शारोनको शोभा त् यसलाई िदइनेछ। ितनीह ले परमूभकुो मिहमा र 
हाॆा परमेँ वरको ऐँ वयर् देख् नेछन ्। ३ कमजोर हातह  बिलया बनाओ,  र 
दबुर्ल घुड़ँाह  द॑ा पार। ४ डरले दय भिरएकाह लाई भन,  “साहस गर, 
नडराओ। ितमीह का परमेँ वर बदला िदनलाई आउनहुनेुछ,  ईँ वरीय 
ूितफलसिहत ितमीह लाई बचाउनलाई उहाँ आउनहुनेुछ।”   
  ५ तब अन् धाह का आखँा खोिलनेछन ्,  र बिहराह का कान 
उघािरनेछन ्। ६ तब ल ड़ाह  मगृझ उृनेछन ्,  र गूगँाह को िजॄोले ः तिुत 
गनछ। उजाड़-ः थानमा पानी फुटेर िनः कनेछ र म भिूममा खोलाह  बग् नेछन ्। 
७ गमीर्ले डढ़ेको बालवुा दह हनेुछ, र सकु् खा भिूममा पानीका मूल फु  नेछन ्। 
ः यालह  बः ने ठाउँमा घाँस, काँस र कूश उॆनेछन ्। ८ त् यहाँ एउटा मूलबाटो 
हनेुछ,  त् योचािहँ पिवऽताको बाटो भिननेछ। कोही अशु  जन त् यसबाट भएर 
जानेछैन। तर त् यस मागर्मा िहँ  नेह का िनिम् त माऽ त् यो हनेुछ। दुं  ट मूखर्ह  
त् यसबाट जान पाउनछैेनन ्। ९ त् यहाँ कुनै िसंह हनेुछैन, न त कुनै िहंसक पश ु
त् यहाँबाट भएर जानेछ। ती त् यहाँ पाइनेछैनन ्। तर उ ार पाएकाह  माऽ त् यहाँ 
िहँ  नेछन ्,  १० अिन परमूभलेु मोल ितरेर छुटकारा िदनभुएकाह  फकर 
आउनेछन ्। ितनीह  िसयोनमा गाउँदै पः नेछन ्। सदासवर्दाको आनन् द 
ितनीह का िशरको मकुुट हनेुछ। ितनीह ले रमाहट र आनन् द ूाप् त गनछन ्, र 
शोक र सःु केरा दूर हनेुछन ्।" (यशैया ३५) र " १७ “हेर, म नयाँ आकाश र 
नयाँ पथृ् वी सिृं ट गनछु। अिघअिघका कुराह को सम् झना हनेुछैन,  न त ती 
मनमा आउनेछन ्। १८ तर मैले सिृं ट गन कुरामा सदासवर्दा आनन् द गर र 
हषर् मनाओ। िकनिक म य शलेमलाई हषर्दायक र त् यसका मािनसह लाई 
आनन् ददायक तलु् याउनछुे। १९ म य शलेमदेिख हिषर्त हनेुछु,  र मेरो ूजामा 
खशुी हनेुछु, र त् यहाँ वाइ र कराइको आवाज फेिर किहल् यै सिुननेछैन।   
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 २० “थोरै िदनसम् म बाँच् ने बालक वा आफ् नो पूरा उमेरसम् म नबाँच् ने वृ  
मािनस त् यहाँ किहल् यै हनेुछैन। सय वषर्सम् म बाँचेर मनचािहँ जवान मािननेछ, र 
सय वषर्सम् म नबाँच् नेचािहँ ौािपत मािननेछ। २१ ितनीह ले घर बनाएर ितनमा 
वास गनछन ्। ितनीह ले दाखबारी लगाएर ितनका फल खानेछन ्। २२ 
ितनीह ले घरह  बनाएर ितनमा अ ह  बः ने,  र ितनीह ले रोपेर अ ह ले 
खाने किहल् यै हनेुछैन। िकनिक खको आय ुजः तै मेरा ूजाको आय ुहनेुछ, र 
मेरा छािनएकाह ले आफ् ना हातले गरेका काम धेरै िदनसम् मै भोग गनछन ्। 
२३ ितनीह ले व् यथर्मा पिरौम गनछैनन ्, अथवा िवपि को िनिम्त बालकह  
जन् माउनेछैनन ्। िकनिक ितनीह ,  ितनीह का वंशसमेत परमूभकुो आिशष ् 
पाएका ूजा हनेुछन ्। २४ ितनीह ले िबन् ती गनर् अिघ नै म जवाफ िदनेछु। 
ितनीह ले बोल् दाबोल् दै ितनीह का कुरा म सनु् नेछु। २५ ब् वाँसो र थमुा एउटै 
ठाउँमा एकसाथ खानेछन ्,  र िसंहले चािहँ गो ले झ पराल खानेछ, तर सपर्को 
आहारा धूलो हनेुछ। मेरो सारा पिवऽ पवर्तमा ितनीह ले न त नोक् सानी 
गनछन ्, न नं ट गनछन ्,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ।”  (यशैया ६५:१७-२५) 
    यशैयाको पःुतकमा हामीह ले धेरै नयाँ कुराह को बारेमा पढ्छ : 
"नयाँ थोकह " (४२:९, ४८:६), "नयाँ गीत" (४२:१०), "नयाँ वःत"ु 
(४३:१९), "नयाँ नाउँ" (६२:२)। यशैया ६५मा के नयाँ कुराह  छन ्भने 
नयाँ पथृ्वीमा सबै थोक नयाँ गरेर बन्दोबःत हनेुछ। परमेँ वरका सबै 
जीवह मा शािन्त र तालमेल अथार्त ् पारःपिरक समझदारी हनेुछन।् पापले 
गदार् अना ाकारी, िविोही, अधमीर्, हत्यािहँसाको ौाप पाएको यस पथृ्वी (लेबी 
२६:१४-१७, व्यवःथा २८:३०) सदाको िनिम्त र  हनेुछ। नयाँ पथृ्वीमा 
पाप हनेुछैन न त पापको उदय फेिर किहल्यै हनेुछ। त्यहाँ ूशःत आिशषले 
भिरनेछ। मािनसह  बःन घरह  हनेुछन ्र रमाइलोमािन खान खानाह  पिन 
हनेुछन।् 
   यःतो सनु्दर रमणीय, सत्य आनन्दिदने ठाउँको जीवन कःतो होला? 
कितपय मािनसह ले सोच्दछन,् नयाँ पथृ्वीमा जब हामी अमरत्व जीवन पाएर 
बःनेछ  तब के हामीले एक अक लाई िच ेछ  र? परमेँ वरको ःव पमा हामी 
पनुःथार्िपत हनु गय  भने के हामी टायरको हावा फुःकेर बािहर हावामा िमलेर 
हराएको जःतै परमेँ वरमा िवलय भएर जानेछ  र? परमेँ वरको ःव पमा िलन 
हनुभुनेको के हामीह को व्यिक्तत्व वा पिहचान न  पािरन ुहो र? तर यःतो 
खालको धारणा, दशर्न अनमुान बाइबल सम्मत छैन। जब येशूको पनु त्थान 
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भयो, उहाँका चेलाह ले उहालँाई िच  सकेका िथए। मेरीले उहाँको 
आवाजलाई िच  सकेकी िथइन ् (यूह ा २०:११-१६)। येशूको भौितक 
शरीरलाई उहाँको चेला थोमासले िच  सकेको िथयो (यूह ा २०:२७,२८)। 
ईम्मायसुको बाटोमा िहँिडरहेका दईु जना चेलाह ले खाना खाने समयमा 
उहाँको बानीले उहाँलाई िच  सकेका िथए (लूका २४:३०,३१,३५)। जसरी 
येशू पनु त्थान हुँदा उहाँको शरीरलाई चेलाह ले िच  सकेका िथए, यिद 
हामीह को शिरर पिन त्यही खालको भएर एक आपसमा िच  सिकने भय  
भने हामी अनन्त जीवनको ूितक्षा गनर् सक्छ  जहाँ हामीह को पनुिमर्लन 
हनेुछ। यसै िवषयमा पावल पिन यसरी आफ्नो िवँ वास ूकट गदर्छन ् " 
अिहले हामी ऐनामा जः तै धिमलोसँग देख् छ ,  तर त् यस बेलाचािहँ छलर्  
देख् नेछ । अिहले म थोरै माऽ बझु् दछु,  त् यस बेलाचािहँ पूरै बझु् नेछु, जसरी म 
पिन पूणर् पले िचिनएको छु।" (१ कोिरन्थी १३:१२))। त्यसकारण अिहले 
हामीले िचनेकाह सँग र ूमेी जनह सँग हामीह को सम्बन्ध अनन्तसम्म 
रिहरहनेछ भ े कुरामा हामी ढुक् क हनुसक्छ । 
    "जसरी यस पथृ्वीमा एक आपसमा िचिनएका हनु्छन ्त्यसरी नै नयाँ 
पथृ्वीमा मिुक्त पाएकाह ले एक आपसमा िच ेछन।् परमेँ वर आफैले 
मािनसह को दयमा रोप् नभुएको ूमे र सहानभुिूतह  सच्चा र अत्यन्त िमठास 
तिरकाले अनभुव गनछ । पिवऽ जनह सँग िश  कुराकानी, आिशषले 
भिरएका ःवगर्दूतह सँग हामीह को मधरु सामािजक जीवन, पापले फोहर 
भएका व ह  येशूको रगतले पखािलएर ःवच्छ भएका यगु  यगुदेिखका 
ूभकुा भक्त जनह सँग िमलन र सारा ःवगर् र पथृ्वीका पिरवारह सँग 
(एिफसी ३:१५) ूभकुो ूतापले िमठो र पिवऽ बन्धन आिदमा मिुक्त 
पाएकाह को खिुशयाली र आनन्द समावेश हनेुछ।"-एलेन जी ाइट, द मटे 
कन्ऽोभसीर्, प.ृ ६७७बाट पान्तिरत। 

"१६ यसकारण हामी हरेस खाँदैन । हाॆो बा  मनुं  यत् व नाश हुँदैगए 
तापिन हाॆो आित् मक मनुं  यत् वचािहँ िदनिदनै नयाँ हुँदैजान् छ। १७ िकनिक हाॆो 
हलकुो र क्षणभरको कं टले हाॆा िनिम् त अतलुनीय तथा अनन् तको महान ् मिहमा 
तयार गिररहेछ। १८ हामी ँ य कुरालाई होइन, तर अ ँ य कुरालाई हेछ , 

िकनभने ँ य कुरा क्षिणक हनु् छन ्, तर अ ँ य कुराचािहँ अनन् तसम् म रहन् छन ्।" 
(२ कोिरन्थी ४:१६-१८। यस अःथायी र क्षिणक संसारमा कुनै पिन मािनस 

२३०



वा दशर्नले सोचेको भन्दा अपार सोच गरेर अ ँय र अनन्तको अवधारणालाई 
हामीह ले कसरी पकिड राख् ने? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत काउिन्सल फर द चचर्को प.ृ 
३५५-३५९को लेख "िबहोल्ड, आइ कम िक्वक्ली", एलेन जी ाइट 
इन्साइक्लोिपिडया प.ृ १०८२-१०१८४को "िरजरेक्सन" र प.ृ ८६३,८६४को 
लेख "हेभेन एण्ड न्य ुअथर्" पढनहुोस।् 

"हाॆो ूभकुो पनु त्थान र ःवगर्मा उिक्लएर जानभुएको अिववादःपद 
घट् ना नै िनिँ चत ूमाण हो िक सन्तह ले मतृ्य ुर िचहानबाट िबजयी ूाप् त 
गनछन।् जसले आफ्ना चिरऽको व  थमुाको रगतले धोएर सेतो पादर्छ 
ऊसँग सारा ःवगर् साथमा छ भ े ूमाण पिन येशूको पनु त्थान र 
ःवगार्रोहणले िदँदछ। मानव जातको ूितिनिध भएर येशू िपताकहाँ 
उिक्लनभुएको िथयो र जो मािनसह ले परमेँ वरको ःव पलाई ूितिबम्ब 
गदर्छन ्उहाँलाई हेनर् र उहाँको मिहमामा सहभागी हनु परमेँ वरले आफूकहाँ 
ल्याउनहुनेुछ। 
    "नयाँ पथृ्वीमा ूभकुा जनह को िनिम्त घरह  हनेुछन।् धमीर्ह को 
िनिम्त व  हनेुछन।् ितनीह ले मिहमाको ौीपेच पिहिरनेछन ् र िवजयका 
पातह  ितनीह ले हल्लाउनेछन।् परमेँ वरको सरुक्षात्मक िबयाकलापमा 
रणभलु्लमा परेका हामी सबैलाई नयाँ पथृ्वीमा सिजलैसँग ू  पािरनेछ। अिहले 
हामीह लाई बझु्न किठन िवषयह  त्यसबेला राॆोसँग व्याख्या गिरनेछ। 
अनमुहका रहःयह  हाॆो साम ु उघािरनेछ। अिहले हामीह को िसिमत 
िदमागले ॅम र टुट्ने ूित ाह का खोलाह मा पौिड खेिलरहेका हनु्छ  तर 
त्यसबेला सबै थोक िस  र सनु्दर तालमेलको वातावरण हामीले देख् नेछ । 
अिहले आगोको भ ीमा जःतो पोलेर क  भोगेकाह ले परमेँ वरको अनन्तको 
ूमेको कारणले नै भोगेका ह  भनेर त्यसबेला छलर्  पािरनेछ। जब 
परमेँ वरको कोमल हेरचाहले गदार्  सबै थोक हामीह कै भलाईको िनिम्त 
काम गिररहेको रहेछ भ े आत्म ानको महससु हामी गदर्छ  तब हामीह को 
दय यःतो आनिन्दत भएर उलर्नेछ िक त्यसको वयान गनर् शब्दह  नै 
हुँदैनन।् हामीह  सबै परमेँ वरको पूणर् मिहमामा सहभािग हनेुछ ।"-एलेन जी 
ाइट, काउिन्सल फर द चचर्, प.ृ ३५८बाट पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन: 
अ)   ूायजसो सबै इसाईह ले येशूको ूत्यक्ष वा सबैले देख् ने गरेर 

आउने दोॐो आगमनूित  िवँ वास र ूचार नगरेतापिन 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह मा के िवशेष आशा छ जसले गदार् 
हामीह लाई अ  इसाईह भन्दा छु ै पिहचान िदन्छ? 

आ)  दईु वटा माछाह  पानीमा पौिड खेिलरहेका िथए। एउटाले 
अक लाई सोध्यो, "पानी कःतो छ?" अक ले जवाफ िदयो, 
"पानी भनेको के हो?" यहाँ के भ  खोिजएको छ भने 
हामीह को दैिनक जीवनमा कितकुराह  ख्यालै नगिर 
गिुळरहेको हनु्छ जसले गदार् ती कुराह  कितको मह वपूणर् 
छन ् भनेर हामीले महससु गदन । हामी पापमा जन्मेका 
मािनसह  पापले नै भिरएका मािनसह  र पापमय संसारमै 
रिहरहेका मािनसह ले नयाँ ःवगर् र नयाँ पथृ्वीको 
अिःतत्वलाई बझु्न र त्यसूित चासो राख् न साँिच् चक् कै के 
हामीह लाई फुसर्द छ र? तर हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
भएको हैिसयतले जितसकैु हामीह को ान िसिमत भएतापिन 
भिवंयको आशाको कल्पना गिररहन ुकितको मह वपूणर् छ 
सो ख्याल गनुर् ज री भएको मािनरहनपुदर्छ। 

इ)  नयाँ पथृ्वीमा हामीह को अिःतत्व जनुसकैु िःथितमा 
भएतापिन त्यसबेला समःत मानव ूाणी र जगतका 
जीवह सँग तालमेल भएर एक भएर िजउने कुरामा ि िवदा 
छैन। भिवंयमा के हनेुछ त्यसको िनिम्त अिहले नै 
हामीह ले कसरी तयार भएर बःने? 

 

सारांश: पापले गदार् तहसनहस भएको यो पथृ्वी सदाको िनिम्त मेिटएर नयाँ 
सिृ  हनेुछ भनेर बाइबलले ढ भएर बोल्दछ। अन्तमा गएर परमेँ वरको 
सु को योजना अनसुार मािनस परमेँ वरको ःव पमा पनु सिृ  हनेुछ र सबै 
मािनसह  तालमेल गरेर रहनेछन।् येशूसँग हामीह को बतर्मान आित्मक 
एकतालाई पूणर् पमा अनभुिूत गनर् नसकेतापिन त्यसबेला हामीह को आित्मयता 
येशूसँग िजिवत भएर बःनेछ र यो हामीह को अनन्त जीवनको वाःतिवकता 
हो। 
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कथा १३ 
िरसाउने बानी 

आन फोनगचान, ३८ थाइल्याण्ड 
 

   अिहलेसम्म हामीले म्यानमार, कम्बोिडया, इन्डोनेिसया, इःट िटमोर र 
थाइल्यान्डका मािनसह लाई कथाह माफर् त हामीले भे । अब अिन्तम 
कथामा फेिर थाइल्यान्डबाट एउटा थप कथा पढ्नेछ । 
   सानैदेिख नै आन हठी र िरसाही िथइन।् यहाँसम्म िक आफ्नी 
िशिक्षकालाई मन नपरेको कारण हाइःकूल क्लासै छोड्ने िनणर्य गरेकी 
िथइन।् जब आमाले आफूलाई मोटरसाइकल चढ्न निदँदा मोटरसाइकलको 
चेन नै कर तीले काटी िदएकी िथइन।् त्यसकारण जब उनी थाइल्यान्डको 
एिशया पािसिफक इन्टरनेशनल यिुनभिसर्टीमा पढ्न गइन ् तब उनकी आमा 
पिन उक्त ःकूलको निजकै सिरन।् उनी चाहिन्थन ् िक आफ्न छोरीको िरसले 
गदार् उनलाई केही नहोस।् 
    "मेरो िरसाहा बानीले गदार् मेरी आमाले ममािथ भरोसा राखेकी 
िथइनन।् मलाई जे चािहयो त्यही पाउन म िज ी गथ। मेरो िरसले गदार् 
जेलमा पछुर् होलाकी भनेर मेरी आमा डराएकी िथइन"् आनले आफ्नो कमजोरी 
नलकुाइकन भिनन।् 
   कलेजमा आनले ूाथर्ना गनर् िसिकन ्र परमेँ वरले अचम्म तिरकाले 
उनको ूाथर्नाको जवाफ िदनभुएको िथयो। कलेजको पढाई सिकएपिछ आफ्नो 
दय येशूलाई िदइन ्र बिप् तःमा िलइन।् 

  तर इसाई नभएका साथीह ले उनको िनणर्यलाई िखल्ली उडाए। एक 
जनाले उनलाई गाली गद भिनन ् "तँ त मूखर् छेस।्" अकीर्ले भिनन ् "कसैले 
मन नपाराएको सानो झणु्डमा िकन समावेश भयौ?" तर िनडर भएर आनले 
जवाफ िदइन,् "ितमीह ले ठानेको जःतो म मूखर् होइन। मेरो िवँ वाससँग म 
खेलबाड गिदर्न। मैले इसाई हनु िनणर्य गर र त्यसमैमा म रहन्छु।" तर 
सबभन्दा ठूलो समःया त घरबाट पो आयो। बालककालदेिख मानेको 
िवँ वासलाई उनले छोडेकी हनुाले उनकी आमा उनीिसत धेरै िरसाइन।् 
उनलाई परुानै आःथामा फकर् न जोड गिरन।् उनलाई चचर् जान रोक 
लगाइन।् आमाले उनलाई मिन्दरमा लिगन ्र त्यही ँसतुाउन ूयास गिरन।् 
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उनको पिरवारको देवतालाई पूजा गनर् पऽ लेख् न आमाले कर गदार् उनले 
भिनन ् "मेरो अब एकमाऽ परमेँ वर हनुहुनु्छ।" अत्यन्त िरसले जमुुर्िरएर 
आमाले उनलाई ितनीह को बै कमा भएको घरमा उनलाई थनुी िदइन।् 
"ितमी घरमै बस। म ितमीलाई खान िदन्छु। ितमी कही ँजानपुदन" आमाले 
उनलाई आफ्नो िरस पोखाइन।् आन झ्याल खोलेर बािहर भाग्न सिक्थन ्वा 
ढोकाको साँचो खोलेर बािहर जान सिक्थन।् तर आफ्नो परुानो िरसलाई उनले 
मन पराएकी िथइनन।् त्यसकारण आमा जित िरसाएतापिन उनी चपुचाप सहेर 
बिसन।् उनले घरमा आफूले गनुर्पन काम गिरन ्र शान्तसँग बाइबल पिढन।् 
उनले पढेका कुराह  त्यःतरी बझेुकी त िथइनन।् तर जे पढेपिन उनको 
िदमागमा सञ् चो पािरिदएको िथयो। 
   एकिदन आमाले उनलाई सोिधन ् "के ितमी अब पिहलेकै िवँ वासमा 
फिकर् न्छौ?" "अहँ, माफ गनुर्होस ्आमा। मैले येशूलाई िवँ वास गिरसकेकी 
छु।" "ल त िठकै छ। ितमी चचर् जान सक् ौ" आिजत भएर आमाले जवाफ 
िदइन।् आन अत्यन्त खशुी भइन।् उनी एडभेिन्टःट चचर्मा जान थािलन।् 
आमालाई पिन चचर्मासँगै जान अनरुोध गिरन।् 
   आमाको िरस मिरसकेको िथयो। उनी खशुीले हाँःदै िथइन।् पिछमाऽ 
आमाले आनलाई भिनन ् उनी िकन खशुी िथइन।् "कसलाई धन्यवाद िदने 
मलाई थाहा िथएन, कलेजका िशक्षकह लाई िक परमेँ वरलाई। मलाई नया ँ
छोरी िदइएको छ" आमाले मन खोलेर भिनन।् तर परमेँ वरको शिक्त हो 
भनेर आनले भिनन।् "म अत्यन्तै िरसाही िथए।ँ ममा त्यो िरस आमाले देख् न 
छोडेकी िथइन"् आनले भिनन।् 
   आज त्यही आन एडभेिन्टःट इन्टरनाशनल िमशन ःकूलकी िूिन्सपल 
िछन।् 
 

एक िछन थप: आनको आफ्नै शब्दह मा िरसबाट पाठ: परमेँ वरले मलाई धेरै 
माया गनुर्हनु्छ। मेरी एक जना साथी अःशेिलयामा गइन ्र थाइलाण्डमा रहेको 
उनको आमाबाबकुहाँ किहलेकाही ँ भेट्न जान मलाई अनरुोध गिरन।् साथीका 
आमाबाबकुो घर मेरो घरबाट केही टाढा पथ्य । ितनीह को घर जान मैले 
नक्सा हेन ुर्पथ्य । जब म पिहलोपल्ट ितनीह कहाँ गए ँतब मैले मेरो झोलाभिर 
खानेकुराह  लिगिदए ँर टेम्पो चढेर बसःटमा गए।ँ आिध बाटो गएपिछ टेम्पो 
साइभरले अचानक मलाई भन्यो "म तपाईँलाई परु् याउन सिक्दन।ँ के म अक  
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टेम्पोलाई बोलाऊँ?" दोॐो साइभरले मलाई लग्न त लग्यो तर गलत ठाउँमा 
लग्यो। मैले तेॐो टेम्पो चढ। बसःटप पगु्न मलाई कमसेकम दईु घन्टा 
लाग्यो। मलाई अती नै िरस उिठरहेको िथयो। म कसैसँग बोल्न चाहेकी 
िथइन।् बस ःटपमा आएपिछ मलाई बसको एउटा मािनसले सोध्यो, "तपाईँ 
कहाँ जाँदै हनुहुनु्छ?" "म पिछ भन ला" भनेर मैले जवाफ िदए।ँ चपुचापसँग 
बिससकेपिछ मैले िटकट िकने र अक  बसमा जान पिखर्रह। मेरो साथीको 
आमाबाबकुो घरमा बसबाट जाँदै गदार् हामीले धेरै िबिमएको बस देख्य । हाॆो 
साइभरले रोकेर त्यस बसको फोटो िखँच्न थाल्यो। त्यस बसको दघुर्ट्नामा धेरै 
मािनसह को मतृ्यभुयो भनेर बस साइभरले हामीलाई भन्यो। " हाॆो बसभन्दा 
िठक अिघ त्यही बस गएको िथयो" साइभरले हामीलाई भन्यो। मैले यो 
महससु गर िक म त्यही बसमा जानपुन िथयो। तर त्यो बस िमस भयो 
िकनभने म त्यस बस ःटपमा िढलो पगेुको िथए।ँ मेरा साथीका आमाबाबहु  
मलाई देखेर खशुी भए। "ितमी त्यही बसमा िथयौ भनेर हामी िचन्ता गद 
िथय " आमाले भिनन।् "परमेँ वर असल हनुहुनु्छ" मैले साथीका आमाबाबलुाई 
भन जो इसाई िथएन। मलाई के भयो भनेर मैले ितनीह लाई भन। "ओहो, 
कःतो परमेँ वर वा ःवगर्दूतले ितमीलाई रक्षा गनुर्भयो। उहाँ महान ्हनुहुनु्छ!" 
बाबलेु भने। हो, परमेँ वरले मलाई ूमे गनुर्हनु्छ। 
लेखक: आन् य ुमेचेःनी। 
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यस पःुतकमा उल्लेख गिरएका देशह को बारेमा केही छोटो जानकारी: 
म्यानमार 

म्यानमारमा २३३ सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ह  छन ् र ३०,९२० जना 
सदःयह छ। यसको जनसंख्या ५२,४१४,००० छन।् यहा ँ दईु बाइबल 
िसकाउने सेिमनारीह , पःुतक छाप्ने छापाखाना र भ्वाइस अभ ूोफेसी 
पऽाचार ःकूल छन।् सन ् १९०२मा हबर्टर् बी मेरयरस ् र ए.जी. वाटसन 
अङ्मजेी बोल्ने बमार्का मािनसह लाई पःुतक बेच् न आएका िथए। ितनीह  
त्यहाँ पगेुको केही समयिभऽै ड मे भिनने इसाई मिहला भेिटइन ्जसले पिछ 
गएर शिनबार नै साबथ सत्य हो भनेर िःवकारीन।् ितनी र उनका दाज ु
मो मो ले आफ्नै खचर्ले ससुमाचार ूचार गरे र िवँ वासीह को सानो झणु्ड 
बनाए। सन ् १९०४मा ःवइच्छाले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएकाह ले 
भारतबाट आएका हबटर् एच भोटावलाई आफ्नै खचर्ले ूचारकको खचर् 
व्यहोरे। सन ् १९०५मा बमार् िमशनको ःथापना भयो। सन ् १९८९मा 
बमार्लाई म्यानमार भनेर नाम िदइयो र त्यसको राजधानी र ुन वा या ुन 
भयो। दवैु पु ष र ीले थानाखा भ े खको बोबाको पहलो पदाथर्लाई 
पेःट बनाएर अनहुारमा लगाउँछन।् त्यसले घामबाट सरुिक्षत गदर्छ। भात, 
माछा, सागसब्जी र सपु ती देशका मािनसह को चलनचल्तीको खाना हो। 
परम्परागत पमा ितनीह ले पिहिरने पोशाकलाई लो ी भन्दछ। त्यो ी र 
पु षले बेरेर लगाउँदछन।् त्यहाँका ःथानीय एक  जाती इन्था भिननेह  इन्ले 
तलाऊमा तैिररहेको टापमुा सागसब्जीह  उमाछर्न।् त्यसको विरपिर तैिररहेको 
घाँस र पानी हेिसन्थलाई खानाको पमा जम्मा गछर्न।् तैिररहेको साना साना 
टापलुाई डु ाले घचेट्न पिन सक्छन ् र बेचिवखन पिन गनर् सक्छन।् नयाँ 
वषर्को उत्सबलाई  पानीको पबर् भिनन्छ। ःथानीय भाषा अनसुार त्यसलाई 
िथ ुन भिनन्छ। त्यो पबर् चार िदनसम्म मनाइन्छ। त्यसबेला देशभिर नै 
मािनसह  एक आपसमा पानी ापेर खिुशयाली मनाउँछन।् त्यहाकँा 
पहाडह मा धेरै थरीका अमूल्य पत्थरह को खानी छन।् िवँ वमा भएका बी 
पत्थरह को ९० ूितशत पत्थरह  म्यानमारबाट नै आयात गिरन्छ। 
ितनीह को राि य खेल िचनलोन हो। यो हातले बनेुका कपडाको भकुण्डो 
हो। छ छ जनाको िटमले यो खेल ूितःपधार् गरेर खेल्दछन।् यो अत्यन्तै 
रमाइलोसँग खेिलन्छ। 
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थाइल्याण्ड 
थाइल्याण्ड िमशनमा ५२ चचर्ह  छन ्र १५,३८५  सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  
छन।् यहाँको जनसंख्या ६५,३२३,००० छन।् सन ्१९०६ वा  १९०७मा 
आर ए कािल्डवलले िकताबह  बेचेर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को पिरचय 
िदएका िथए। दश वषर्पिछ िस ापरुका पःुतक बेच्नेह ले साबथ पालन गन 
झणु्ड भे ाए। त्यसको फलःव प सन ्१९१९मा इ.एल. ल वे र फरेःट ए. 
ूाट र ितनीह को पिरवारसिहत िमशन कायार्लयको ःथापना गिरयो। 
सु सु मा थाइल्यान्डमा चाइिनजह को बीचमा ससुमाचार ूचार गिरएको 
िथयो। सन ्१९२५मा पिहलो थाइल्यान्डको यवुा नागिरकले बिप् तःमा िलएको 
िथयो। पिछ ऊ बै कक सानेटोिरयम र अःपतालको सहायक िबिजनेस 
म्यानेजर भयो। यो देशमा किहल्यै पिन गोरा िबदेशीह ले शासन गरेनन।् 
ःथानीय भाषा अनसुार देशको नाउँ ूथेट थाइ हो, जसको अथर् ःवतन्ऽ देश 
हो। यस देशमा अत्यन्तै ठूलो र सानो जनावर पाइन्छ। सबभन्दा सानो 
िजवमा बम्बल बी चमेरो हो भने सब भन्दा ठूलो माछा ेल शाकर्  हो। किरब 
एक करोड पचासलाख जनसंख्या भएको र राजधानी बै कक् हो। ितनीह को 
भाषामा बै क नाउँको अथर् हो "ःवगर्दूतह को सहर, अमर मािनसह को 
महान ् सहर, नव रत् नह को मिहिमत सहर, राजाको िसंहासन भएको सहर, 
राजकीय भवनह  भएको सहर, अवतारी देवताह को घर र इन्िको आदेश 
अनसुार िवँ वकमार्ले ःथापना भएको देश।" थाइल्यान्डमा कमसेकम १५०० 
जातका अिकर् डह  छन ् र िवँ वमा ती अिकर् डह लाई िनयार्त गिरन्छ। 
थाइल्यान्डलाई सु मा िसयाम भनेर िचिनन्थ्यो। यो िसयािमज िबरालोह को 
जन्मःथल हो। त्यहाँ २३ थरीका िसयामी िबरालोह  िथए तर अिहले केवल 
छ थरीका माऽ छन।् िववाहको बेलामा िसयामी िबरालोको जोडी उपहार िदन ु
शभुलक्षण मािनन्छ। त्यो देशको ूान्त लोपबरुीह ले वषनी बाँदरह को पवर् 
मनाउँछन।् त्यसलाई बाँदर बफे भिनन्छ। त्यस गाउँमा भएका हजार  
बाँदरलाई धन्यवाद िदन त्यो चाड मनाउँछन।् वषनी हजार  पयर्टकह  त्यहा ँ
आउँछन।् दईु टन मास,ु फलफूल, आइसिबम र अ  पिरकारह  त्यसबेला 
खाइन्छ। भारतपिछ थाइल्यान्ड िवँ वको दोॐो रा  हो जसले संसारमा 
चामलह  िनयार्त गदर्छ। त्यो देशको राि य िचन्ह हा ी हो। सन ्१८५०मा 
एक लाख हा ीह लाई घरमा पाल्दथे तर केवल २०००माऽै छन।् त्यहाँ 
ज लमा भन्दा पालवुा हा ीह  धेरै छन।् दईु थाइल्यान्डका इ  र चा  
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बन्करको नाउँमा िसयािमज िट् वन भनेर जमु्ल्याहाको नाउँ िदइएको िथयो। 
म्यवेु थाइल्यान्डको राि य बिक्स  हो। ूत्येक वषर् किरब ६० लाख िबदेशी 
पयर्टकह  थाइल्यान्डमा आउँछन।् संसारका जनावरह मा दश भागको एक 
भाग थाइल्यान्डमा पाइन्छ। िवँ वको सबभन्दा ठूलो पाइथान वा अिज र 
सपर्को घर थाइल्यान्ड हो। सबभन्दा लामो अिजरगर भे ाइएको ३३ फूट वा 
दस िमटरको छ। यो देशको सबभन्दा लामो िबषाल ुसपर्को राजा कोॄा हो। 
यो १८ िफटको हनुसक्छ। एउटा टोकाइले हातीलाई पिन मानर् सक्छ। 
टाबो भ े खेल परम्परागत खेल् ने खेल हो। एउटा सानो काठको बललाई 
कुइना र पाइतालाह लेमाऽ हावामा तैराउन खोज्दछन।् थाइल्याण्डको 
रे ु राँमा पाँचवटा बोटलह  टेबलुमा रािखएको हनु्छ। ितनीह मा िचनी, धलुो 
खोसार्नी, कागतीको झोल, निुनलो माछाको सस र धलुो गरेको बदामह । 
ितनीह को खानामा धेरै जसोले ितनीह लाई ूयोग गदर्छन।् ितनीह ले 
खानाको िनिम्त फोकर्  ूयोग गछर्न।् खाना बेक गन चलन त्यहाँ छैन। वाइ 
भ े अिभवादन थाइल्यान्डह को हो। यो ितनीह को नमःते भनेर हात जोडेर 
अिभवादन गन चलन हो। 
 

िफिलिप्पन्स 
 केन्िीय िफिलिप्पन्स यिुनयन कन्फरेन्समा १,२४३ चचर्ह  छन ् र 
१७३,३९२ एडभेिन्टःट चचर्का सदःयह  छन।् त्यहाँको जनसंख्या 
२०,६५९,२३२ छ। सन ् १९०५मा जी.ए. इिवर्न अःशेिलयाको यिुनयन 
कन्फरेन्सको हैिसयतले जनरल कन्फरेन्समा सहभागी हनेु बममा त्यहाँका 
पदािधकारीह लाई मिनलाका टापहु मा पःुतक बेच्ने मािनस पठाएर सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटको काम सु  गनर् अनरुोध गरेका िथए। उहाँको अनरुोधलाई 
ःवीकाद अःशेिलयाको आर.ए. काल्डवेल मिनलामा सन ्१९०५को अन्त्यमा 
आएर ःपािनश भाषाको ःवाःथ र धािमर्क िकताबह  सफलतापूवर्क िविब 
गरे। सन ् १९१५मा िफिलिप्पन्सह ले सबभन्दा पिहले आफ्नै भाषामा 
एडभेिन्टःट ससुमाचार  िफिलिप्पन्सकै िनबासी िबिबयनोपिनसबाट सु  पाएका 
िथए। सन ् १९१६मा १०४ जनाले बिप् तःमा िलए र ११६ सिहतका 
सदःयह  िमलेर चचर् ःथापना गरे। 
   सन ् १५२१मा देशह लाई प ा लगाउने बममा ःपेनबाट फिनर्नान्ड 
मािगलन ूथमपटक िफिलिप्पन्समा आएका िथए। १६ शताब्दीमा त्यो देश 

२३२-६ 



ःपेनको उपिनबेश भयो र ःपेनको राजा िफिलप दोॐोको नाउँमा त्यो देशको 
नामा रण गिरएको िथयो। १९स  शताब्दीमा सबै िफिलिप्पनका देशबासीह ले 
आफ्नो नाउँको अन्त्यमा ःपािनश नाउँ राख् न अध्यादेश जारी गरेका िथए। 
त्यसले गदार् धेरै जसो िफिलिप्पन्सका मािनसह को नाउँ ःपािनशमा छ। 
मिहलाह ले लामो ःकटर् लगाउँछन ्र पु षह ले सु वाल लगाउँछन ्र भईुँ 
कटहरको झोलह बाट बनाइएको किमज लगाउँछन।् 
 
 

क्याम्बोिडया: 
कम्बोिडया िमसनमा ६ वटा चचर्ह  छन।् त्यहाँ ६,७१९ एडभेिन्टःटह  
छन।् त्यहाँको जनसंख्या १५,७९७,००० छ। इन्डो चाइना िमशनको सेभेन्थ-
डे एडभेिन्टःट ृेड एल. िपकेट सन ्१९५०मा कम्बोिडया देशमा जाने पिहलो 
कमर्चारी िथए। सरकारले उनलाई चचर् बनाउन अनमुित िदएपिछ िछमेकी देश 
दिक्षण िभयतनामको िटन्ह िबयन गाउँमा ३२ जना कम्बोिडयाका िवँ वासीह  
भएको चचर् खडा गरे। क्याम्बोिडयाको झण्डामा भवनको िचऽ छ। त्यहाँको 
राि य भाषा खेमर हो जनु ्९५ूितशतले बोल्दछ। दोॐो भाषा ृेन्च हो जनु ्
ब्यापार र ूशासिनक क्षेऽमा ूयोग गदर्छ। क्याम्बोिडयाको ८५ूितशत भिूमले 
ूायजसो धान उत्पादन गदर्छ। त्यहाँ रबरको खको  पिन खेती गिरन्छ। 
९५ूितशत मािनसह ले थेरभादा बु  धमर् मान्दछन।् कपाल खौिरएका र 
पहलो  पोशाक लगाएका िभक्षुह  क्याम्बोिडयामा जताततै देिखन्छ। 
 

इःट िटमोर 
 इःट िटमोरमा केवल एउटामाऽ चचर् छ। १,२६६,००० जनसंख्या भएको 
त्यस देशमा ५३६ एडेभेिन्टःटह  छन।् एडभेिन्टःट िमशनको मूख्य कायार्लय 
िडलीमा छ जनु ् इःट िटमोरको राजधानी हो। त्यहाँको राि य खाना 
खोसार्नीसँग खाने माछाको पिरकार हो जसलाई इकानपेपस ् भिनन्छ। त्यो 
देशमा इसाईह को बाहलु्यता छ। कमसेकम ९८ूितशत जनताह  रोमन 
क्याथोिलक मतका छन।् त्यो देश पोच्युर्गाल देशको उपिनबेश िथयो। बाकँी 
दईु ूितशत जनसंख्या ूोटेःटेन्ट र मिुःलम धमर्मा ेह  छन।् मलाय भाषामा 
िटमरु भ े नाउँको अथर् पूवर् हो। इःट िटमोर भन्दा पूवर् पूवर् अथर् लाग्छ। 
त्यहाँको पौरािणक कथा अनसुार एउटा केटाले िबरामी गोहीलाई सहायता 
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गरेको िथयो। त्यस केटाूित आभारी भएर सो गोहीले आफूलाई टापमुा 
पिरणत गरायो। त्यो देशका बािसन्दाह  त्यस केटाको बंश भएको िवँ वास 
गछर्न।् त्यहाँका बािसन्दाह ले परम्परा अनसुार लागाउने लगुालाई टाइस 
भिनन्छ। त्यो दईु ःटाइलका हनु्छन:् मेन र िफटो। मेनेटाइस कम्मरमा 
लगाउँछन।् िफटोटाइस लामी खाःटो जःतो हनु्छ र त्यसलाई मिहलाह ले 
लगाउँछन।् ितनीह को मूल खाना चामलको भात हो। त्यहाँ मकै, 
सखरखण्ड, क्यासाभा र टारो भ े फल पाइन्छ। केरा, खरबजुा, आपँ, मेवा, 
निरवल, बन्दाकोभी, पालु , केडागडुी, केराऊ र प्याज आिद त्यहाँ फल्दछन।् 
कुखरुा, सुँगरु र बाभाका मास ुधेरै जसोले खान्छन।् माछा पिन एक मह वपूणर् 
खानाको ॐोत हो। त्यहाकँो आिधकािरक भाषा टेटम र पोच्युर्िगज हनु।् 
अङ्मजेी र इन्डोनेिशया भाषाह  पिन ूायजसो चलनचल्तीमा ूयोग गछर्न।् 
टेटुन भ े भाषा अःशेिलया र एिशयनभाषा िमसेको भाषा हो। टापहु को 
देशह  जःतै मालागासे, टागािल र हवाइमा रहेका मािनसह का मलेयो र 
पोिलनेसयन पिरवारमा टेटुन भाषा बोल्दछ। यो भाषा िवँ वमा किरब ८ लाख 
मािनसह ले बोल्दछन।् इःट िटमोरमा िविभ  जाितह  छन।् सबभन्दा धेरै 
बढी जाितह मा टेटुम हो। ितनीह  किरब एक लाख जितको छ, माम्बे जाित 
किरब ८००००, टुकुडेडे किरब ६३००० र गलौली, कमक र बनुाक 
जाितह  छन ्जसको जनसंख्या किरब ५०,००० छन।् कसकस भ े जन्त,ु 
बाँदर, हिरण, ज ली िबरालो, सपर् र गोहीह  िटमोरको ज लमा पाइन्छ। 
त्यहाँको आधा जःतो बाटोह मा कालोपऽ लगाइएको छ। 
 

इन्डोनेिसया: 
इन्डोनेिशयाका सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  दईु कन्फरेन्स अन्तगर्त छन।् इःट 
इन्डोनेिसया यिुनयन जसको मखु्य कायार्लय सलुवासी मा छ भने वेःट 
इन्डोनेिसया यिुनयन िमसन जःतो मखु्य कायार्लय जाकातार्मा छ। 
इन्डोनेिसयामा ७०७ चचर्ह  छन ्र त्यहाँ किरब २१५,२६१ एडभेिन्टःटह  
छन।् सन ्१९००मा आर डब्ल्य ु मनुसन भ ेले इन्डोनेिसयामा एडभेिन्टःट 
काम सु  गरेका हनु।् उनले समुाऽाको पिँ चमी समिुी िकनारको पेडा  भ े 
ठाउँबाट काम सु  गरेका िथए। उनी पिहला िस ापरुमा अनाथलय खोलेर 
बसेका िथए। इन्डोनेिसयाको पिहला एडभेिन्टःट एक जना चाइिनज ूचारक 
िथए जो मनुसनको िस ापरु अनाथालयमा पािलएका िथए। सन ्१९०५मा इःट 
इिन्डयन देश अःशेिलयन यिुनयन कन्फरेन्सको िमशन क्षेऽ घोिषत गिरएको 
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िथयो। मनुसनसँग बाइबल अध्ययन गरेपिछ सन ् १९०५मा इन्डोनेिसयाको 
बाटकल्यान्ड भ े ूान्तको इम्मान्ययुल िसरगरले एडभेिन्टःट सन्देश महण 
गरे। उनी इन्डोनेिसयाको ूथम ्एडभेिन्टःट हनु।् बाटक ूान्त नथर् समुाऽामा 
पछर्। त्यहाकँा मािनसह  मािनसलाई मारेर त्यसको मास ु खान्छन।् 
इम्मान्ययुल आफ्नो त्यःतो िहँॐक जाितकहाँ ससुमाचार सनुाउन फकका िथए। 
इन्डोनेिसया धेरै ठूलो छ। त्यसमा १७,५०८ टापहु  छन।् त्यहाँको 
क्षेऽफल १,१९२,७०० वगर्माइल अथार्त ् १,९१९, ४४० वगर् िकलोिमटर 
छ। यस देशमा समयको क्षेऽ नै ितनवटा छन।् त्यस देशको एक कुनाबाट 
अक  कुनामा उडेर जानमाऽ १२ घन्टा लाग्छ। १७,५०८ टापहु मा केवल 
६०००मामाऽ मािनसह  बःदछन।् इन्डोनेिसयाका मािनसह ले बायाँ हात 
चोखो नभएको मान्दछन।् बायाँ हातबाट केही र कसैलाई पिन छँुदैन न त 
बायाँ औलँाले कसैलाई औलँ्याउँछन।् त्यहाँ हजार  थरीका जीवजीवातह  
बःदछन।् भयानक छेपारो कोमोडो इन्डोनेिसयाको ज लमा पाइन्छ। 
समुाऽामा ज ली बाँदर ओ ुतानह  पाइन्छ। बहसा इन्डोनेिसयाको राि य 
भाषा हो। तर त्यहा ँ७०० भन्दा बेसी िविभ  जातका भाषाह  बोिलन्छ। 
ूायजसो ितनीह ले आफ्नो जातीय भाषा र बहसा भाषा बोल्दछन।् 
इन्डोनेिसयाको जनसंख्या किरब २३ करोड ८ लाख छन।् जाभा ूान्तमा माऽै 
एक करोड चािलस लाखभन्दा बेसी मािनसह  बःदछन।् ूत्येक वषर् 
इन्डोनेिशयाले ३,००० ृान्समा भ्यागतुाका खु ाह  िनयार्त गदर्छन।् 
इन्डोनेिसया पािसिफक सामिुिक क्षेऽमा पदर्छ र त्यहाँ १५०भन्दा बेसी 
ज्वालामखुीह  छन।् ितनीह  ूाय सिबय नभएतापिन हरेक वषर् कमसेकम 
एउटा ज्वालामखुी फुट्छ र ठूलो भकूम्प जान्छ। 
    त्यहाँको एक ूान्तको गाउँ मान्छेको टाउको काट्ने गाउँ भनेर 
िचिनन्थ्यो। त्यहाँ छायाँबाट नाटकह  देखाइन्छ। मािनस वा कागजह को 
छायाँबाट नाटक देखाइन्छ। त्यस खालको नाटकलाई वाय कुिलट भिनन्छ। 
यो अन्यन्त कलात्मक संःकृित हो जनु परम्परागत स ित ारा बजाएर यो 
नाटक देखाइन्छ। इन्डोनेिसयामा अिभवादन गन तिरकालाई सेलेआमेट भिनन्छ 
जसको अथर् हो शािन्त। त्यहाँको परम्परागत लगुा लु ी र किमज हो। 
मिहलाह ले पिन त्यःतै खालको लगुा लगाउँछन।् टेम्पे  इन्डोनेिसयाको 
राि य पिरकार हो। यो चामलको भात हो जसलाई बाँसको भाँडामा रािखन्छ र 
केराको पातले छोिपन्छ अिन िविभ  सागसब्जी वा माससँुग खाइन्छ। चामल 
साधा उमालेर पकाउँछन ् भने निरवलको पानी िमसाएर पिन पकाउँछन ् वा 
बेसार राखेर पिन पकाइन्छ। 
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